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DECIZIA NR. 55ĺ1111A17
Din 4 aprilie 2022

Loredana Lenuţa Albescu - Pre~edintele Curţii de Apel Bacău;
Având în vedere dispoziţiile art. 487 ~i următoarele din O.U.G. nr. 57/2019

privind Coclul administrativ cu privire la reglementarea comisiilor paritare, a rolului ~i
atribuţiilor acesteia în cadrul instituţiei;

Văzând prevederile H.G. nr. 302/2022 pentru aprobarea normelor privind
modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor paritare, componenţa,
atribuţiile şi procedura de lucru ale acestora, precum şi a normelor privind încheierea
şi monitorizarea aplicărü acordurilor colective;

În scopul reglementării cadrului organizatoric privind asigurarea dialogului
social în cadrul Curţii de Apel Bacău prin participarea propriilor angajaţi — funcţionari
publici în comisiile paritare;

În vederea asigurării bunei đesfă~urări a procedurii de constituire a Comisiei
paritare a funcţionarilor publici de la Curtea de Apel Bacău;

Constatând că, prin raportare Ia numărul total de funcţionari publici (10)
angajaţi ai Curţii de Apel Bacău se impune ca funcţionarea Comisiei paritare să se
desfă~oare cu 2 membri titulari ~i 2 membri supleanţi, din ace~tia jumătate sunt
desemnaţi de către Pre~edinte1e Curţii de Apel Bacău conform art. 6 aim. 2 din H.G.
nr. 302/2022;

Ţinând cont că, cealaltă jumătate a Comisiei paritare a fost desemnată prin vot
secret în condiţiiie art. 6 aim. 3 lit. ci ~i alin. 5 din H.G. nr. 302/2022 în ~edinţa
funcţionarilor publici de la Curtea dc Apel Bacău din 28.03.2022;

Luând în considerare că, termenul pentru depunerea contestaţmilor cu privire la
procedura de desemnare a reprezentanţilor funcţionarilor publici în comisia paritară a
expirat fără a fi depuse contestaţü motivate,

În baza art. 7 aim. 6 ~i 7 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor
judecătoreşti aprobat prin H.C.S.M. nr. 1375/2015, a art. 3, 4, 6, 9, 11 din H.Q. nr.
302/2022:

DECIDE

Art. 1 Începând cu data de 04 aprilie 2022 se constituie Comisia paritară a
funcţionarilor publici de Ia Curtea de Apel Bacău, pentru o perioadă de 3 ani, până
la data dc 04 aprilie 2025, cu următoarea componenţă:

. GAVRILĂLUMINIŢA - membru titular
• HÂNCU DANIELA - membru supleant pentru Gavrilă Luminiţa
. PREDÁ4 NICOLETĂ4 - membru titular
. FUNARU CARMEN - membru supleant pentru Preda Nicoleta

Cw~Ze’i ItO

,]



. ROTARU IULIANA - secretar titular

. SPORICI VIRGIL - secretar supleant pentru Rotaru luliana
Art. 2 Locul de desfăşurare a activităţii Com.isiei paritare a funcţionarilor

publici de la Curtea de Apel Bacău este Camera de Consiliu nr. 204 —205 de la
sediul Curţii de Apel Bacău, str. Cuza Vodă nr. 1, Bacău.

Art. 3 In temeiul art. 12 din H.G. nr. 302/2022 decizia de constituire a
comisiei paritare poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ
competentă, în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificăriie şi completările uiterioare, de once persoană
interesată.

Art. 4 Prezenta decizie va fi afişată La sediul, pe site-ui Curţii de Apel Bacău.
Art. 3 Prezenta decizie a fost întocmită în 2 exemptare pentru Curtea de Apel

Bacău ~i va fi comunicată prin e-mail funcţionarilor publici de Ia Curtea de Apel
Bacău ~i Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
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