Ministerul Mediuluio Apelor qi Pidurilor
Agen(ia Na{ional5 pentru Protecfia Mediului
Agen{ia pe,ntru Pro:tec{ia Mediului ARAD

DEClZIANr.9l
din23.12.2013

Agenliei pentru Proteclia Mediului Arad, reprezentatprin direetorul executiv,
AvAnd in vedere:
Referatul nr.16747106.12"2016, emisd de Comp. Buget, FinanJe, Administrativ qi Resurse Umane,
prin care conducdtorul instituliei numeqte trei membri titulari qi trei membri supleanli un secretar
titular qi un secretar supleant in compozilia comisiei de disciplind din cadrul APM Arad;
Deoarece Sindicatul Independent al salarialilor qi Funclionarilor Publici APM Carag Severin nu mai
are doar trei membri de sindicat, dar care sunt aleqi in comisia paritarf, nu se fac propuneri pentru un
membru titular qi unul supleant pentru comisia de disciplind.
In conformitate cu prevederile Hotdr6rii Guvernului nr.134412007, privind normele de organizare qi
funclionarea comisiilor de disciplind, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
ln baza Deciziei preqedintelui Agen{iei Nalionale pentru Proteclia Mediului nr.1009/05 .12.2013
emite prezenta,

DEC

Art"l.

TZIE:

incepdnd cu data de 30,12.2016

urmdtoarea componenld

, Comisia de disciplind din cadrul APM - Arad, are

:

-

Claudiu BOCIORT - Consilier superior - preqedinte
Gabriela IONESCU - Consilier superior - membru
Diana Corina $ERBAN - Consilier superior - membru
Daniela NEDELCU Referent superior - secretar
Art.2. Membri supleanli ai acestei comisii sunt desemnali urmdtorii funclionari publici:
- Nelida Steliana FLOREA - Consilier superior - membru supleant
- Ionela Amona FLOREA - Consilier superior - membru supleant
- Alexandra Paula HALMAGEAN - Consilier asistent -membru supleant
- Maria ZAHA- Consilier superior - secretar supleant.
Art.3. Mandatul comisiei de disciplind este valabil 3 ani gi iqi va desfrqura activitatea conform
atribuliilor stabilite prin Hotdrdrea Guvernului nr.I34412007, cu modificdrile $i completdrile
ulterioare.
Art.4. Aducerea la - indeplinire a prevederilor prezentei decizii revine Compartimentului Buget
Finanle Administrativ gi Resurse Umane qi membrilor comisiei.
Art. 5. P rczenla decizie, anuleazd prevederile decizi ei nr . 1 47 3 0 . 12.20 I 3 .
Art.6. Prczenta decizie se comunicd tuturor serviciilor/comparlimentelor, membrilor comisiei qi
ANFP
C ompartimentului Rel alii Publice qi Tehnolo gia Informafiei,
Serviciului AAA
Serviciului Monitorizare qi Laboratoare
Serviciului Cahtatea Factorilor de Mediu,
Compartimentului Buget Finanle, Administrativ qi Resurse Umane.
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