Nr. I/1412 din 18.11.2020.

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, miercuri, 18.11.2020, după desfășurarea ședinței de alegere a
reprezentanţilor funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului
1 din data de 17.11.2020.
Potrivit convocării nr. i/1381/10.11.2020 adusă la cunoştinţă publică prin publicare pe siteul www.primariasector1.ro, prin email şi totodată, prin comunicare la nivelul fiecărui compartiment
organizat distinct în cadrul aparatului de specialitate, în conformitate cu schema de personal
aprobată de conducerea acesteia, Primarul Sectorului 1 solicita prezenţa funcționarilor publici în
data de 17.11.2020, între orele 12.00-13.00, la sediul instituţiei din Bulevardul Banu Manta, nr. 9,
în sala de Consiliu a Sectorului 1 al Municipiului București în vederea:
1. Alegerii reprezentanţilor funcţionarilor publici şi conferirea mandatului special în scopul
de a promova şi apăra interesele salariaţilor.
2. Stabilirii atribuţiilor reprezentantului/reprezentanţilor funcţionarilor publici precum şi
modul de îndeplinire a acestora.
Reprezentanţii funcţionarilor publici vor avea următoarele atribuţii principale:
a) urmărirea respectării drepturilor funcţionarilor publici, în conformitate cu legislaţia în
vigoare, cu acordul colectiv aplicabil, şi cu regulamentul intern.
b) elaborarea/negocierea/semnarea regulamentului intern, a acordului colectiv şi a planului
de formare profesională.
c) promovarea intereselor funcţionarilor publici referitoare la salariu, condiţii de muncă,
timp de muncă şi timp de odihnă, stabilitate în muncă, precum şi orice alte interese profesionale,
economice şi sociale legate de relaţiile de muncă.
d) sesizarea instituțiilor abilitate cu privire la nerespectarea dispoziţiilor legale şi ale
acordului colectiv aplicabil.
3. Stabilirea duratei şi limitele mandatului reprezentantului/ reprezentanţilor funcţionarilor
publici în cadrul adunării generale a funcţionarilor publici.
Înainte de a trece la votul propriu-zis s-au adus la cunoştinţa celor prezenţi în sala de
Consiliu a Sectorului 1 al Municipiului București prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii
Guvernului României nr. 833/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor
paritare și încheierea acordurilor colective coroborate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul
Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile Legii nr. 62/2011 a
dialogului social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Totodată, funcţionarii publici au fost informaţi despre faptul că, de comun acord cu Primarul
Sectorului 1 s-a stabilit ca 3 funcţionari publici să le reprezinte interesele desemnaţi prin vot secret
prin votul majorităţii funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate. Numărul
reprezentanţilor publici a fost stabilit în raport de numărul de funcții publice ocupate, respectiv 286
de funcţionari publici ai aparatului de specialitate.
Pentru alegerea reprezentanţilor funcţionarilor publici prin vot secret, s-a facut prezenţa,
apoi s-a trecut la votare pe baza propunerilor prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul proces- verbal.
Situaţia prezenţei este detaliată în anexa nr. 2.
Din totalul de 286 de functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Sectorului 1, au participat la şedinta şi şi-au exprimat opţiunile prin vot secret 238 functionari
publici pentru mandatul de reprezentanţi ai funcţionarilor publici deci cvorumul necesar a fost
întrunit (cel puţin 144 de voturi, adică jumătate plus unu din numărul total al funcţionarilor publici
de la nivelul aparatului de specilitate al Primarului Sectorului 1 și- au exprimat votul).
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Situaţia nominală a voturilor exprimate este prevăzută mai jos:
GHINESCU IULIAN
146 voturi
IONIȚĂ GETA
92 voturi
CÎMPEANU ANDRA LAVINIA
74 voturi
CIOBANU OPRESCU OLIVIA ANA
73 voturi
FODOROIU COSMIN MARIUS
58 voturi
STĂNICĂ MARIUS
57 voturi
BEȘCIU CELIA
45 voturi
FUDULU NINETA
28 voturi
IACOB ANA MIHAELA
15 voturi
IONESCU LAVINIA
11 voturi
MIREA MARIN
9 voturi
ARUNCUTEAN ALEXANDRA IULIA
8 voturi
NEAGU ELENA RUXANDRA
8 voturi
PĂTRANA SILVIU
8 voturi
PARIS DIMITRIE PAUL
7 voturi
DIMA CRISTINA
4 voturi
MOJA BEATRICE FLORENTINA
4 voturi
IFTIME COSMIN ILIE
3 voturi
RADU FLORIN
3 voturi
RAPORTARU GEORGETA
3 voturi
SÂRB ECATERINA CRISTINA
3 voturi
TUNCĂ MARIUS
3 voturi
DAMIAN CRISTINA RUXANDRA
2 voturi
FOTACHE CĂTĂLINA FLORINA
2 voturi
PARASCHIV ANDREEA LUCIANA
2 voturi
PRICOP DANIEL IONEL
2 voturi
ANGHEL LAVINIA ADRIANA
1 vot
BOJIN IOANA
1 vot
BORTĂ CONSTANTIN
1 vot
CIUMBRUDEAN TIBERIU
1 vot
HAIDEMAK MĂDĂLINA VERONICA
1 vot
IONESCU PETRICĂ MARIUS
1 vot
IORDAN CIOBOTARU GEORGIANA
CRISTIANA
1 vot
LUPAȘCU OVIDIA ILEANA
1 vot
MIROȘANU MIHAELA VIOLETA
1 vot
MOISE MIOARA MANUELA
1 vot
MUREȘAN MIRONA GIORGIANA
1 vot
MUREȘEANU VALENTINA
1 vot
NESTORESCU CRISTIAN
1 vot
POPA OCTAVIAN AUGUSTIN NICOLAE
1 vot
RĂDUCANU MARIA LILIANA
1 vot
STAMO VICTOR CRISTIAN
1 vot
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43 TURCU RĂDUCU GABRIEL
2 buletine de vot nule

1 vot

Așadar, mandatul de reprezentanţi îl vor exercita funcţionarii publici care au obţinut cele
mai multe nominalizări în urma votului exprimat de majoritatea funcţionarilor publici din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, și anume:
- Domnul Ghinescu Iulian cu 146 voturi.
- Doamna Ioniță Geta cu 92 voturi.
- Doamna Cîmpeanu Andra Lavinia cu 74 voturi.
Totodată, s-a stabilit că durata mandatului funcţionarilor publici să fie de 2 ani, începând cu
data aducerii la cunoştinţă publică a prezentului proces-verbal precum şi principalele atribuţii pe
care aceştia le vor exercita:
a) urmărirea respectării drepturilor funcţionarilor publici, în conformitate cu legislaţia în
vigoare, cu acordul colectiv aplicabil, şi cu regulamentul intern.
b) elaborarea/negocierea/semnarea regulamentului intern, a acordului colectiv şi a planului
de formare profesională.
c) promovarea intereselor funcţionarilor publici referitoare la salariu, condiţii de muncă,
timp de muncă şi timp de odihnă, stabilitate în muncă, precum şi orice alte interese profesionale,
economice şi sociale legate de relaţiile de muncă.
d) sesizarea instituțiilor abilitate cu privire la nerespectarea dispoziţiilor legale şi ale
acordului colectiv aplicabil.
Prezentul proces verbal a fost încheiat în 4 exemplare originale și se aduce la cunoştinţa
funcționarilor publici prin publicare pe site-ul www.primariasector1.ro şi totodată, prin comunicare
domnului Ghinescu Iulian, doamnei Ioniță Geta și doamnei Cîmpeanu Andra Lavinia, desemnați în
urma votului secret să exercite mandatele de reprezentanți.
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COMISIA DE VALIDARE A ALEGERILOR REPREZENTANŢILOR
FUNCŢIONARILOR PUBLICI:
Lăzărescu Aura Simona - Consilier, clasa I, grad profesional superior
Paraschiv Andreea Luciana - Consilier, clasa I, grad profesional superior
Stan Mariana – Șef serviciu - concediu de odihnă
Băicociu Grecu Cristina Florina - Consilier, clasa I, grad profesional asistent
Popa Octavian Augustin Nicolae - Referent, clasa III, grad profesional principal
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