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DECIZIA
Din t- :- ,

Iias Gabriel consilier superior cu delegare de atributii a functiei publice de director executiv la
DAi'l'imis numit prin OMADR u.4311N2022

Avand in vedere prevederile:
-HG. nr.30212022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire ,organizare

si functionare a comisiilor paritare ,componenta .atributiile si procedura de lucru ale acestora
,prccum si a normelor privind incheierea si rnonitorizarea aplicarii acordurilor colective .

-OUG nr.5112019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare ;

ln temeiul HG 30/2018 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii
si Dezvoltarii Rurale. cu modificarile si completarile ulterioare

DECID

Art.l In perioada 19.05.2022-30.05.2022 va avea loc procedura de desemnare a
reprezentantilor functionarilor publici in Comisia paritara ce se va constitui la nivelul DAJ
I'IMIS .

Art.2.(l) Comisia paritara este compusa dintr-un nr. de 4 (patru) membri titulari si 2
mernbri supleanti.

(2) Membrii titulari si membrii supleanti sunt desemnati cu respectarea
principiului paritatii si al asigurarii reprezentativitatii partilor

(3) Membrii titulari si membrii supleanti ai Comisiei paritare sunt desemnati
astf-el :

a. jumatate , de catre directorul executiv al DAJ TIMIS ;

b.jumatate de catre sindicatul reprezentativ afiliat la o federatie reprezentativa la
nivelul sectorului de activitate ;

(4) Membrii Comisiei paritare sunt numiti pentru o perioada de 3 ani.Mandatul
1or poate fi reinnoit o singura data.

(5) Presedintele Comisiei paritare este ales prin votul membrilor titulari ai
acesteia , pentru o perioada de I an si jurnatate , iar mandatul sau nu poate fi reinnoit
succesiv.

(6) Comisia paritara are un secretar titular si un supleant, numiti de catre
conducatorul al DAJ TIMIS prin decizia de constituire a comisiei paritare"

(7) Secretarul titular si secretarul supleant sunt functionari publici in cadrul
institutiei si nu sunt membri ai comisiei paritare.

Art.3 Prezenta decizie se aflseaza la sediul DAJ TIMIS, pe site-ul oficial si ramane
aflsata pana la flnalizarea procedurii de constituire a comisiei paritare.

DIRECTOR EXECUTIV
ILAS GABRIEL

/."lr.
/'

rl
t'.-^ -."

J{

Nr

Intocmit
Con6ilier superior
Po$escu Corina


