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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

                                                                             Nr. 98/IS/16.06.2022

DECIZIE

Inspectorul ef al Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam , numit prin Decizia

Inspectorului General de Stat nr.1876/30.12.2010;

Având în vedere:
Legea nr. 108/1999, privind înfiin area i organizarea Inspec iei Muncii, republicat

cu modific rile i complet rile ulterioare;
OUG nr.57/2019 - privind Codul administrativ, cu modific rile i complet rile

ulterioare;
Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului pl tit din fonduri publice,

cu modific rile i complet rile ulterioare;
Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modific rile i complet rile

ulterioare;
Hot rârea Guvernului nr.488/2017, privind aprobarea Regulamentului de Organizare

i Func ionare a Inspec iei Muncii;
Ordinul MMJS nr.1095/22.02.2018 de aprobare a Regulamentul Propriu de Organizare

i Func ionare al Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam ;
Ordinul nr.688/19.04.2022 al Ministrului Muncii i Solidarit ii Sociale, privind

aprobarea Statului de func ii valabil pentru anul 2022;
Regulamentul Intern Propriu de organizare i func ionare (R.I.P.O.F) al

Inspectoratului Teritorial de Munc  (I.T.M) Neam , aprobat prin Decizia Inspectorului ef
nr.210/23.12.2020;

Hot rârea Guvernului nr.302/02.03.2022 pentru aprobarea normelor privind modul
de constituire, organizare i func ionare a comisiilor paritare, componen a, atribu iile i
procedura de lucru ale acestora,  precum i a normelor privind încheierea i monitorizarea
aplic rii acordurilor colective;

Decizia IS nr.95/08.06.2022 privind stabilirea perioadei de desemnare a
reprezentan ilor func ionarilor publici în vederea constituirii comisiei paritare la nivelul
ITM Neam ;

Proces verbal nr.7509/10.06.2022 privind desemnarea reprezentan ilor func ionarilor
publici din cadrul ITM Neam  în vederea constituirii comisiei paritare, în conformitate cu
dispozi iile HG nr. 302/2022.
In temeiul Ordinului MMJS nr.1095/22.02.2018, privind aprobarea Regulamentului Propriu
de Organizare i Func ionare al Inspectoratului Teritorial de Munc , art.20, punctul 27,
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec ia persoanelor
fizice în ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera circula ie a acestor date i de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protec ia datelor), informa iile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt
confiden iale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor men ionate ca destinatar/destinatari i altor persoane autorizate s -l
primeasc . Dac  a i primit acest document în mod eronat, v  adres m rug mintea de a returna documentul primit, expeditorului
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INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

DECIDE:

Art.1. (1) Începând cu data de 17.06.2022, în conformitate cu dispozi iile art.3-8 din

H.G. nr. 302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare

i func ionare a comisiilor paritare, componen a, atribu iile i procedura de lucru ale

acestora (…),  se constituie comisia paritar  la nivelul Inspectoratului Teritorial de

Munc  Neam , în urm toarea componen :

1. BGI– Pre edinte titular
2. TI - Membru titular
3. MMC- Membru titular
4. SSG- Membru titular
5. UV- Membru supleant
6. ORG – Membru supleant

(2) Secretarul titular i secretarul supleant al comisiei paritare, numi i de
Inspectorul ef, conform art.9 din actul normativ sus men ionat, sunt:

- LEI- Secretar,

- SE- Secretar supleant.

Art.2   (1) În conformitate cu prevederile art. 15 din HG nr.302/2022, membrii comisiei
paritare sunt numi i pe o perioad  de 3 ani, cu respectarea dispozi iilor prev zute la
art.8 din acela i act normativ. Mandatul lor poate fi reînnoit o singur  dat .
Suspendarea i încetarea calit ii de membru al comisiei paritare se realizeaz  în
condi iile prev zute la art.20-21 din acela i act normativ.

           (2) Pre edintele comisiei paritare este ales pe o perioad  de un an i jum tate,
în condi iile prev zute la art.7 din HG nr.302/2022 i îndepline te aribu iile prev zute
la art. 14 din acela i act normativ.

Art.3. La data intr rii în vigoare a prezentei decizii, prevederile deciziilor nr.
108/IS/01.08.2019, nr.151/IS/22.07.2020, nr.6/IS/22.01.2021 i nr.97/31.08.2021 î i
înceteaz  valabilitatea.

Art.4  Comisia paritar  va respecta întocmai dispozi iile HG nr.302/2022, dispozi iile
actelor normative precizate în preambulul deciziei prezente i orice alte acte
normative incidente.
Art.5 Prezenta decizie poate fi contestat  la instan a de contencios administrativ
competent , în condi iile i termenele prev zute de Legea nr.554/2004 a
contenciosului administrativ, cu modific rile i complet rile ulterioare.
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Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii se îns rcineaz
persoanele susmen ionate, serviciul  ERUAI, compartimentele Resurse Umane i LCA.

Inspector sef
Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam

Sef serviciu E.R.U.A.I

Consilier juridic
Vizat pentru legalitate
COMP. L.C.A.

Vizat Control Financiar Preventiv,

Comp. Resurse Umane
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