Ministerul Mediului, Apelor Ei Pidurilor
Agenfia Nafionali pentru ProtecJia Mediului
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA

Nr.

DECIZIA

J9

ditr

20.ol,

2o2o

Directorul erecutiv rl AgetrJiei pertru Proteclia Mediului,
Av6nd ln vederc:
Decizia prewdintelui Agentiei Naionale penhu P.otectia Mediului nr, 1208/31.12.2019 privind
delegarea exercitirii atribuliilor de director executiv al Agenliei Judelene pentru Protec{ia
Mediului Alb4 de cdtle doamna Mtrrioara POPESCU;

.

VIzind:

.
.

i!

.
.

Desemnarea de cdtre directorului executiv a membrilor titulari, m€mbrului supleant, s€cretarului
titular gi secr€tarului supleant in comisia paritard, pe referatul nr. 93/07,0 I .2020;
Des€mnarea dc ctrtre sindicat a membrilor titulari, membrului supleant, prin adresa nr.
,/13.01.2020.,

conformitrte cu preYederite:
Art.626 din O.U.G. N. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare;
H.C. nr. 8332007 privind normele de organizare si funclionarea a comisiilor paritare
acordurilo. colective, cu modificirile li complet?irile ulterioare;

li

incheierea

in temeiulr

r

Prevederilor tlotdrarii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea $ funclionarea Agenliei
ii a institutiior aflate in subordinea acesteia, cu modificArile $i

Nationale pentru Protectia Mediului
complettrrile ulterioare

emite prezenta

DECIZIE

incepand cu data de 21.01.2020, mandatul membrilor in comisia paritard, constituitd prin
Decizia .9/20.01.2017, inceteaza, conform art. 21, alin. (l), lit. a) din H.G. nr. 833/2007 privind

Art.l

normele de organizare qi funclionarea a comisiilor paritare $i incheierea acordurilor colective.

I

Art.2 Cu

aceeasi data, potrivit art. I din H.G. nr. 833/2007 privind normele de organizare qi
funclionarea a comisiilor paritare $i lncheierea acordurilor colective, se constituie comisia paritara din
cadrul A8enliei pentru Protecqia MediuluiAlba, avand urmdtoarea componenla:

Membri titulari: Sttrnescu Delia Elena desemnat de directorul executiv
_l

(ry.

imig Camelia Maria

-

desemnat de directorul executiv
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desemnat de sindicatul reprezentativ
dgsemnat sindicatul reprezentativ

Itu lrina Daniela
Podar Anca

Membri supleatrri: Sttrnescu Delia Lavinia - desemnat de directorul executiv
desemnat sindicatul reprezeniativ

-

Fagedar Ionica

Secretar titular: Roman Nicoleta dcsemnat de directorul executiv
Secretar supleant: Trif Delia - desemnat de directorul executiv

Art.3 Membrii titulari ai comisiei aleg prin vot pretedintcle comisiei paritare, pe o perioadi de un an.
iar mandatul sdu nu poate fi reinnoit succesiv. Rezultatul alegerii se aduce de inda6 la cuno$tinld
directorului executive ti sindicatului A.P.M. Alba.
Art.4 Mandatul membrilor comisieiparitare

Ari.s Comisia paritard funclione^zd

este de 3 ani, putand

fi reinnoit o singura dati.

ti ifi

desfi$oard activitatea conlorm prevederilor H.C. nr.
833/2007 privind normele de organizare $i funclionarea a comisiilor paritare qi incheierea acordurilor
colective, cu modificerile 9i complettrrile ulterioare.

Art,6

Prezenta, se comunictr in copie. pe bazi de semniturA, persoanelor menlionate la art.2.

Art., Un exemplar din dccizie

se comunica Ia A.N.F.P.,

in termen de l0 zile lucratoare de Ia data

constituirii comisiei-

Art.8 Orice prev€dere contrara prezentei deciziiigiinceteazi aplicabilitatea,

Art.9 Persoanele menlionate la art. 2 vor asigura ducerea
care se comunic6 prin grija compartimentului Buget

p.

DIIiEC

vliri

-

la indeplinire a prevederilor prezenlei decizii,

Finanle, Administrativ, Resurse Umane.
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