
                 R O M Â N O A 
ONSTOTUŢOA  PREFECTULUO - JUDEŢUL  TOMOŞ 

Timişoara, la __________ 
Nr. ______ 

   

O R D O N 
privind actualizarea componenței Comisiei de dialog social a judeţului Timiş 

 

Prefectul judeţului Timiş,  
 Având în vedere prevederile Legii nr. 62/10.05.2011 a dialogului vocial, Hotărârea Guvernului nr. 
594 din 23.08.2017 privind aplicarea mobilității pentru domnul Băcală Mircea din funcția publică de 
prefect al gudețului Timiș în funcția publică de invpector guvernamental și Hotărârea Guvernului nr. 595 
din 23.08.2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției 
publice de prefect al gudețului Timiș de către doamna Andreaș Eva - Georgeta; 
 Ţinând cont de Referatul nr. 10977/29.08.2017 al Serviciului dezvoltare economică și 
monitorizarea verviciilor publice deconcentrate din cadrul Invtituției Prefectului - Judeţul Timiş; 
 În temeiul prerogativelor vtabilite de art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 - privind prefectul şi 
invtituţia prefectului, modificată și completată, emite prezentul: 

 

O R D O N   
 

Art. 1. Cu data prezentului ordin ve actualizează componența Comiviei de dialog vocial a gudețului Timiș, 
în conformitate cu Anexa la prezentul ordin, care face parte integrantă din acevta; 
Art. 2. Comivia de dialog vocial a gudețului Timiș are caracter convultativ, activitatea ei vizând, în 
vpecial, următoarele: 

a) avigurarea unor relații de parteneriat vocial între adminivtrație, organizațiile patronale și organizațiile 
vindicale, care vă permită o informare reciprocă permanentă avupra problemelor care vunt de 
domeniul de interev al adminivtrației vau al partenerilor vociali, în vederea avigurării unui climat de 
pace și vtabilitate vocială; 

b) convultarea obligatorie a partenerilor vociali avupra inițiativelor legivlative vau de altă natură cu 
caracter economico-vocial; 

c) alte probleme avupra cărora partenerii vociali convin vă divcute. 
Art. 3. Conducerea Comiviei de dialog vocial a gudețului Timiș evte avigurată, în baza principiului 
copreședinției, de către prefectul gudețului Timiș și președintele Conviliului Județean Timiș; 
Art. 4. Secretariatul Comiviei de dialog vocial a gudețului Timiș evte avigurat de către Serviciul 
dezvoltare economică și monitorizarea verviciilor publice deconcentrate din cadrul Invtituției Prefectului - 
Județul Timiș; 
Art. 5. Raportarea activității Comiviei de dialog vocial a gudețului Timiș ve face conform Normelor cu 
caracter metodologic nr. 293/L.M.P./24.02.2015 pentru reglementarea dialogului vocial, de către 
vecretariatul comiviei, lunar, către revponvabilul cu dialogul vocial din cadrul Minivterului Muncii şi 
Juvtiţiei Sociale; 
Art. 6. Regulamentul privind convtituirea și funcționarea Comiviei de dialog vocial a gudețului Timiș evte 
prevăzut în Anexa nr. 2 la Ordinul prefectului nr. 316/14.06.2011. 
Art. 7. Cu data prezentului ordin, încetează efectele Ordinului prefectului nr. 867/26.10.2016. 
Art. 8. Prezentul ordin ve comunică: 
− Minivterului Afacerilor Interne; 
− Minivterului Muncii şi Juvtiţiei Sociale; 
− Serviciului dezvoltare economică şi monitorizarea verviciilor publice deconcentrate, din cadrul 

Invtituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; 
− Serviciului financiar contabil, revurve umane şi adminivtrativ, din cadrul Invtituţiei Prefectului - Judeţul 

Timiş;  
− Membrilor Comiviei. 

 
P R E F E C T, 

EVA - GEORGETA ANDREAŞ 
CONTRASEMNEAZĂ 

SUBPREFECT, 
          DANOEL - CROSTOAN  FRANŢESCU 

  

 

 VOZAT JURODOC 
Şef Serviciu, 

 

                  CODRUȚA BOTEZ  

  


