Ministerul Mediului
Agenfia National[ pentru Protectia Mediului
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAT)

DECTZIA
din

Nr.74

25.09.2019

Agenlia pentru Protec{ia Mediului Arad, reprezentatd prin directorul exeoutiv.
Avind in vedere:
-Procesul Verbal nr.5117468125.09.2019, prin care, se alege, de cdtre membrii comisiei paritare din
cadrul Agenliei pentru Proteclia Mediului * Arad noul preqedinte in conformitate cu art.5, ar1.6, alin
(1) din Hotdrdrea Guvernului nr.83312007, privind normele de organizare qi func{ionare a comisiilor
patrtare qi incheierea acordurilor colective, cu modificdrile gi completdrile ulterioare qi a cdrui confinut
nu a fost contestat de cdtre funclionarii publici qi personalul contractual ai Agenliei pentru Proteclia
Mediului - Arad.
-Hotdr6rea Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarca ;i funclionarea qi funclionarea Agentiei
Nationale pentru Proteclia mediului Ei a institujiilor publice aflate in subordinea acesteia, cu
modificdrile Ei completdrile ulterioare;
In baza: Deciziei Preqedintelui Agen{iei Na{ionale pentru Protec}ia Mediului nr. 1009/05 .12.2013,
emite prezenta;

D B C TZTEI

Art.l.

incepdnd cu data d,e 26.09.2019 in cadrul Agen{iei pentru Protecfia Mediului - Arad
func{ioneazd Comisia pantar6, av0nd urmdtoarea componenld:
- Bogdan Ciprian Petru - consilier superior - preqedinte
- Hus[raq Emil Florin - consilier superior - membru
- Potrea Nicoleta Daniela - qef birou - membru
- Muntean Alexandru Florin - consilier asistent - membru
- Popescu Daniela * Cornelia-consilier superior- secretar
Art.2. Membri supleanli ai acestei comisii sunt desemnali urmdtorii funclionari publici:
- Ham Gabriela Hermina Morewna - consilier asistent membru supleant
- Bitea Cosmina Giorgiana. - consilier superior -membru supleant
- Buza Ramona-I. - consilier juridic superior * secretar supleant.
Art.3. Mandatul comisiei paritare este de 3 ani, iar mandatul pregedintelui este de un an, ulmdnd a fi
ales un nou pregedinte din rdndul membrilor comisiei, comisia iqi va desfrqura actlttatea conform
atribuliilor stabilite prin Hotdrdrea Guvernulvinr.833l2007, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
Art.4. Aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei decizii revine Comparlimentului Buget,
Finanfe, Adrninistrativ qi Resurse lJmane, gi membrilor comisiei.
Art.S. Ladata plezentei decizianr. 136 din25.09.2018 iqi inceteazdvalabilitatea.
Art.6. Prezenta decizie se comunicd membrilor comisiei si ANFP,
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