INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR
Nr.25036/IS/26.11.2019

DECIZIE nr.2990 / 26.11.2019
INSPECTORUL ŞEF al INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ AL JUDEŢULUI BIHOR,
ROTAR MARIUS, numit prin Ordinul Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
nr.836/30.04.2013,
Având în vedere:
1. Legea nr.108/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată;
2. Hotarârea Guvernului nr.488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Inspecţiei Muncii;
3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
4. Hotărârea Guvernului nr.833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a
comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările şi completările
ulterioare;
5. Decizia nr.2456/22.11.2016 privind constituirea Comisiei paritare din cadrul ITM Bihor;
6. Decizia nr.2988/19.11.2019 privind procedura de desemnare a reprezentanților
funcționarilor publici în noua Comisie paritară din cadrul ITM Bihor;
7. Numirea membrilor titulari, membrului supleant, secretarului titular, precum şi a
secretarului supleant de către Inspectorul şef al ITM Bihor în data de 20.11.2019;
8. Procesul verbal încheiat cu ocazia desemnării membrilor Comisiei paritare prin votul
secret al majorităţii funcţionarilor publici, înregistrat cu nr.24835/22.11.2019,
În baza art.20 pct.27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului
Teritorial de Muncă aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale
nr.1095/2018,

DECIDE :
Art.1. Începând cu data de 28.11.2019 se constituie COMISIA PARITARĂ din cadrul
INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ AL JUDEŢULUI BIHOR, fiind numiţi 4 membri
titulari şi 2 membri supleanţi, desemnaţi astfel:
a) – de Inspectorul Şef :
- MOCAN DIANA – Inspector de muncă
- ISAI VASILE – Inspector de muncă
- PERŢE FLOARE – Consilier

– membru titular numit
– membru titular numit
– membru supleant numit

b) – prin votul secret al majorităţii funcţionarilor publici:
- BUTUC RAUL DORIN – Inspector de muncă
– membru titular ales
- CRIŞAN CĂLIN DANIEL– Inspector de muncă
– membru titular ales
- URSĂDAN COSMINA BIANCA – inspector de muncă
– membru supleant ales
Art.2. Secretarul titular şi secretarul supleant ai Comisiei paritare numiţi de Inspectorul
Şef sunt:
- SPUNEI LIDIA – Inspector de muncă
- VAŞADI FLOARE – Inspector de muncă
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– secretar titular
– secretar supleant

