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MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA VASLUI

DEC1ZIA NR.82
Bioing. VLADA MIHAELA, Directorul executiv al Directie] de Sanatate Publica Vaslui;

Avand in vedere:

- referatul Compartimentului R.U.N.O.S. nr.940:i/2022 privind desfasurarea procedurii de desemnare a
reprezentantilor functionarilor publici care vor face parte din Comisia paritara care se va constitui la
nivelul Directiei de Sanatate Publica Vaslui;

In conformitate cu prevederile:

- art. 4-12 din H.G. nrJ02/2022 pentru aprobares. normelor privind modul de constituire, organizare si
functionare a comisiilor paritare, cornponenta, atributiile si procedura de lucru ale acestora, precum ~i a
normelor privind incheierea si monitorizarea aplicarii acordurilor colective;
- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarite ~i completarils ulterioare;

In baza prerogativelor conferite de Ordinul Ministerului Sanatati! nr.1078/27.07.20IO privind
aprobarea regulamentului de organizare si functkmare si a structurii organizatorice ale directiilor de
sanatate publicajudetene si a municipiului Bucuresti, cu modificarile ~i completarile ulterioare; .

DIS PUN :

Art. 1.Perioada 05.05.2022 - 07.06.2022 se stabileste ca perioada in care in care se desfasoara
procedura de desemnare a reprezentantilor functionarilor publici in Comisia pari tara de la nivelul
Directiei de Sanatate Publica Vaslui.

Art.2. Prezenta decizie se afiseaza la sedirl si pe site-ul institutiei si ramane aflsata pana la
finalizarea procedurii de constituire a Comisiei pari tare.

Art.3.(1). Comisia pari tara este cornpusa Iintr-un numar de 4 membri titulari si 2 membri
supleanti. Comisia pari tara are un secretar titular si un secretar supleant.

(2). Membrii titulari ~i membrii supleanti ai comisiei pari tare sunt desemnati cu respectarea
principiulu] paritati] si al asigurarii reprezentativitatJ i partilor, asfel:

a) Jumatate dintre membrii titulari ~i membrii supleanti ai comisiei paritare sunt desernnan de catre
::onducatorul institutiei;

b) Jumatate dintre membrii titulari si membrii supleanti ai comisiei paritare sunt desemnati prin
-otul a jumatate plus unu din numarul funcponarilor publici din institutie. Alegerea reprezentantilor
imctionarilor publici se face prin vot secret.

(3). Rezultatul alegerii reprezenrantilor funclionarilor publici in comisia paritara se aduce la
I unostinta functionarilor publici din institutie in termen de doua zile Iucraroare de la data incheierii
i legerii, cu precizarea termenului de depunere a contestatiilor,

(4). Presedintele comisiei paritare este ales cu votul a jumatate plus unu din numarul membrilor
: :ulari, din randul acestora, pentru 0 perioada de I an ~ijumatate.

(5). Rezultatul alegerii pre~edintelui se aduce la ;uno~tinta persoanelor care au desemnat membrii
comisia paritara prin vot, in termen de doua zile lu;ratoare de la data alegerii acestuia.



(6). Pe durata exercitarii mandatului unei cornisii paritare, presedintia comisiei paritare se exercita
de un membru desemnat dintre membrii titulari nominalizati de conducatorul institutiei si ulterior de un
membru desemnat dintre membrii titulari nominalizati de functionarii publici.

(7). Contestatiile cu privire la procedura c'e desemnare a reprezentantilor functionarilor publici in
comisia paritara pot fi depuse la conducatorul autoritatii sau institutiei publice de orice functionar public
interesat din cadrul acesteia, in scris si motivat, in term en de 3 zile lucratoare de la data comunicarii
rezultatului alegerii reprezentantilor functionari lor publici in comisia paritara.

(8). In term en de doua zile lucratoare de la expirarea termenului prevazut la alin. (7), conducatorul
institutiei veri fica contestatiile, iar in cazul in care le considers lntemeiate anuleaza rezultatul procedurii
de desemnare, dispunand reluarea acesteia.

(9). Membrii titulari si secretarul comisiei paritare, precum si supleantii acestora sunt numiti prin
actul administrativ al conducatorului institutiei pentru 0 perioada de 3 ani, in termen de 15zile lucratoare
de la expirarea termenului de solutionare a contestaiilor.

(10). Pot fi membri in comisia paritara nurr ai functionarii publici definitivi care exercita un raport
de serviciu pe perioada nedeterminata in cadrul autoritatii sau institutiei publice.

(11). Nu poate fi membru al comisiei paritare functionarul public care se afla in urmatoarele situatii
de incompatibilitate:

a) este conducatorul autoritatii sau institutiei publice pentru care este constituita comisia paritara;
b) este sot, ruda pana la gradul al patrulea inclrsiv sau afin cu conducatorul ori institutiei, cu membrii

organelor de conducere ale sindicatului reprezentativ al functionarilor publici sau cu ceilalti membri
titulari si supleanti ai comisiei paritare;

c) este membru titular sau membru supleant al comisiei de disciplina;
d) a fost sanctionat disciplinar, iar sanctiunea disciplinara nu a fost radiata, in conditiile prevazute de

Ordonanta de urgenta a Gllvernullli nr. 57/2019, cu modificarile si cornpletarile ulterioare.

ArtA. Compartimentul R.U.N.O.S. al. D.~;.P.Vaslui va duce la indeplinire prevederile prezentei
decizii.
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