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DECIZIA NR. 41/III1A/7
Din 14 martie 2022

Loredana Lenu;a Albescu - Preşedintele Curţii de Apel Bacău;
Având în vedere dispoziţiile art. 487 ~i următoarele din O.U.G. nr. 57/20 19

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

Văzând prevederile H.G. hr. 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 aplicării acordurilor colective;

In 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 desfă~urări a procedurii de constituire a Comisiei
paritare a funcţionarilor publici de Ia 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 sa se
desfă~oare cu 2 membri titulari ~i 2 membri supleanţi, din ace~tia jumătate urmând să
fie desemnaţi de către Pre~edintele Curţii de Ape! Bacău conform art. 6 aIm. 2 din
H.G. nr. 302/2022;

Ţinând cont cA, cealaltă jumătate a Comisiei paritare se impune a fi desemnată
prin vot secret în condiţiile art. 6 aIm. 3 lit. d şi aIm. S din H.G. nr. 302/2022;

In baza art. 7 aIm. 6 ~i 7 din Regulamentu! de ordine interioară al instanţelor
judecătoreşti aprobat prin H.C.S.M. nr. 1375/2015, a art. 3 ~i 5 din H.G. nr. 302/2022:

DECIDE

Art. 1 Stabile~te perioada de desemnare a reprezentanţilor funcţionarilor publici
! membru titular şi ! membru supleant — în Comisia paritară a funcţionarilor publici

de Ia Curtea de Apel Bacău în perioada 15 martie — 15 aprilie 2022.
Art. 2 Prezenta decizie va fi afi~ată Ia sediul, pe site-ui ~i portalul Curţii de

Apel Bacău în termen de 3 zile lucrătoare de Ia data emiterii şi va rămâne afişată până
Ia finalizarea procedurii de constituire a Comisiei paritare.

Art. 3 Prezenta decizie a fost întocmită în 2 exemplare pentru Curtea de Apel
Bacău ~i va fi comunicată prin e-mail funcţionariior publici de Ia Curtea de Apel
B acău.
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