R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI - COMUNA BOGDANITA
P R I M AR
D I S P O Z I T I A NR. 343 /2015
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sporului pentru conditii
periculoase sau vatamatoare personalului din cadrul Primariei comunei Bo, judetul
Vaslui
avand in vedere :
- referatul secretarului comunei nr. 2792/28.12.2015 prin care se propune
emiterea dispoziţiei privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sporului
pentru condiţii periculoase sau vătămătoare personalului din cadrul Primariei
comunei BoGDANITA;
- prevederile Anexei I, Cap.I, art.1, lit. B „Reglementari specifice
functionarilor publici” si Cap.II, art.1, lit „L” la Legea nr. 284/2010 privind
salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;
- prevederile legii 319/2006 actualizata privind protectia si securitatea
muncii;
- art 1, alin. 3 din OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice in anul 2015
- prevederile HG nr. 1136/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri
electromagnetice;
- Buletinul de masuratori al campului electromagnetic eliberat de SC
YNTENS EMC TEST SRL;
-Buletinul de interpretare a rezultatelor masuratorilor semnat si parafat de
medical de medicina muncii Dr. Dascalu Dragos, cu numar de inregistrare 9 din
data de 17.12. 2015,
In temeiul art.68,alin (1) din Legea nr.215/2001 cu modificarile si
completarile ulterioare, privind administratia publica locala
CIOBOTARU VIOREL LUCIAN , primar al comunei Bogdanita, judetul Vaslui;
DISPUN:

Art.1 Se aproba Regulamentul de acordarea a sporului pentru conditii
periculoase sau vatamatoare de munca personalului din cadrul Primariei comunei
BOGDANITA, conform anexei care face integranta din prezenta.
Art.2. Functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, cuprinsi in anexa la Regulamentul prevazut la art.1 vor
beneficia de un spor pentru conditii vatamatoare de munca de 15% din salariul de
baza,incepand cu data de 1 ianuarie 2016
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza
compartimentul financiar contabil.
Art.4 Secretarul comunei va transmite prezenta dispozitie Institutiei
Prefectului-Judetul Vaslui in vederea efectuarii controlului de legalitate.

legalitate,
Bogdanita,

Primar,
LUCIAN CIOBOTARU

Bogdanita-28 decembrie 2015
Avizat pentru
Secretarul comunei
Vergil ursu

Anexa
la Dispozitia nr343/2015.2015
REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA SPORULUI PENTRU CONDITII
PERICULOASE SAU VATAMATOARE
SCOPUL REGULAMENTULUI.
Art.1. Prezentul Regulament are drept scop acordarea sporului pentru
conditii periculoase sau vatamatoare salariatilor din cadrul Primariei comunei
Bogdanita in conformitate cu prevederile Legii cadru nr. 284/2010 privind
salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice .
Art.2. Regulamentul stabileste locul de munca, categoriile de personal si
marimea concreta a sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare in
raport cu conditiile in care isi desfasoara activitatea, precum si conditiile de
acordare ale acestora.
Art.3. Prevederile prezentului regulament pot fi completate si prin alte
dispozitii sau reglementari.

DOMENIUL DE APLICARE
Art. 4. Regulamentul se aplica salariatilor din cadrul Primariei comunei
Bogdanita care isi desfasoara activitatea sub influenta campurilor
electromagnetice in paralel cu actiunea altor factori de risc de imbolnavire
profesionala prezenti in activitatea curenta.
LEGISLATIA DE REFERINTA
Art.5. Reglementari legale: Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a
personalului platit din fonduri publice, Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, cu
modificarile si completarile ulterioare, Legea securitatii si sanatatii in munca nr.
319/2006, HG nr. 1425/2006- Normele metodologice de aplicare a Legii securitatii
si sanatatii in munca, HG nr. 1136/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate referitoare la expunerea lucrarilor la riscuri generate de campuri
electromagnetice .
DEFINITII SI TERMENE
Art.6(1) Conditii periculoase sau vatamatoare- activitatea desfasurata sub
influenta campului electromagnetic (antene, statii de emisie receptie, releele de
telefonie, etc; utilizarea calculatorului pentru o perioada importanta din
programul de lucru, utilizarea aparatului xerox si centralei telefonice mai mult de
jumatate din timpul efectiv de lucru, actiunea prafului in conditii de lucru in
arhiva, stresul generat de participarea la programul de lucru cu publicul, risc
expunere la zgomot, la praf) .
(2). Spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare- spor de maxim 15%
aplicat la salariul de baza al beneficiarului .
MOD DE ELABORARE
Art.7. Cuantumul maxim al sporului pentru conditii periculoase sau
vatamatoare este de pana la 15% din salariul de baza al personalului prevazut in
spatiile de lucru cuprinse in buletinul de masuratori eliberat de SC YNTENS EMC
TEST SRL;
- Anexa nr. I- Familia ocupationala de functii bugetare Administratie, din
Capitolul I, pct. B- art.1- Reglementari specifice functionarilor publici;
-Anexa nr. I- Familia ocupationala de functii bugetare Administratie din
Capitolul II, art.1, alin.(1)- pentru personalul contractual;

Art.8. Sporul pentru conditii periculoase sau vatamatoare se acorda in baza
buletinelor de determinare sau, dupa caz, de expertizare, emise de catre
autoritatile abilitate in acest sens.
Art.9. La acordarea sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare sau avut in vedere urmatorii factori care determina incadrarea locului de munca in
una dintre cele trei categorii:
a) natura factorilor nocivi- fizici, chimici sau biologici – si mecanismului de actiuni
a acestora asupra organismului;
b) intensitatea de actiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;
c) durata de expunere la actiunea factorilor nocivi.
Art.10. Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a
sporului precum si conditiile de acordare ale acestora se stabilesc de catre
ordonatorul principal de credite – primarul comunei Bogdanita, cu consultarea
reprezentantilor functionarilor publici si a salariatilor cu contract de munca.
Art.11. Obiectivul regulamentului: acordarea sporului pentru conditii
periculoase sau vatamatoare se inscrie in categoria masurilor instituite de
autoritatea publica pentru promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii in
munca angajatilor din cadrul Primariei comunei Boțești.
Art.12. Etapele procesului care au finalizat prezentul regulament sunt:
protectia muncii- sanatate si securitate ocupationala, procesul de supraveghere si
controlul bolilor profesionale.
procesul de masurare a campului electromagnetic;
procesul de consultare/negociere dintre primarul comunei si reprezentantii
salariatilor din cadrul Primariei comunei Boțești.
Art.13. Realizarea procesuluiConducerea comunei Bogdanita solicita SC YNTENS EMC TEST
SRL,efectuarea unor masuratori a campului electromagnetic la sediul
administrativ al Primariei comunei Bogdanita unde isi desfasoara activitatea
beneficiarii sporului prevazut de Legea nr. 284/2010, in vederea determinarii
campului electromagnetic.
In urma buletinului de masuratori emis de catre SC YNTENS EMC TEST SRL,
medicul de medicina muncii interpreteaza rezultatele, prin buletinul de
interpretare cu nr. 9/17.12.2015, care arata ca nivelul densitatii campului
electromagnetic este mai mare decat nivelul maxim admis prevazut in tabelul nr.
2 din HG nr. 1136/2006, si se stabileste acordarea sporului pentru conditii
periculoase sau vatamatoare prevazute de Legea nr. 284/2010 .

Art.14. Resurse necesare: sporul prevazut in prezentul Regulament se
plateste din sume alocate de la bugetul local.
Art.15. In conformitate cu prevederile Legii nr. 284/2010 – cuantumul
sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare se acorda astfel:
Un spor de 15% din salariul de baza corespunzator cu timpul lucrat la locul
de munca, pentru personalul contractual;
Functionarii publici beneficiaza de un spor pentru conditii periculoase sau
vatamatoare de 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat.
Art.16 (1). Sporul pentru conditii de munca se acorda pentru activitatea
desfasurata conform contractului individual de munca/raportului de serviciu, in
cadrul programului normal de lucru.
(2) Sporul pentru conditii de munca nu se acorda pentru activitatea
prestata in afara programului normal de lucru, respectiv pentru ore suplimentare
etc.
PRIMAR
CIOBOTARU VIOREL LUCIAN

SECRETAR
VERGIL URSU

Anexa la
Regulamentul privind acordare sporului pentru conditii periculoase sau
vatamatoare

TABEL NOMINAL
cu functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului,care vor beneficia de sporul pentru conditii
vatamatoare de munca de 15 % din salariul de baza.

Nr.
crt.

Numele si prenumele

1.
2.
3.

URSU VERGIL
ARMENI ILIOR
JUVERDEANU
VIOREL
4. CHESCU NECULAI
5. COSTEA ELENA
6. ARMENI TOADER
7. AREMENI STEFANITA
8. NEAGU ALEXANDRU
IONUT
9. LIVOSCKI RICA
10. URSU ANGELICA
11. BOLEA CORINA
TOMITA
TOTAL

PRIMAR
SECRETAR
LUCIAN CIOBOTARU

Functionar
public
Da
Da
Da

Personal
contractual
-

Spor
acordat
15 %
15 %
15 %

Da
Da
-

Da
Da
Da

15 %
15 %
15 %
15 %
15 %

-

Da
Da
Da

15 %
15 %
15 %

5

6

VERGIL URSU

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA BOGDANITA

DISPOZITIA
NR.2/5.01.2015
PRIMARUL CIOBOTARU VIOREL LUCIAN
Avand in vedere prevederile:
O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata
cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005;
Ordinul comun nr. 638/420/2005 al Ministrului Administratiei si Internelor si al Ministrului
Mediului si Gospodaririi Apelor pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de
urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii
hidroenergetice si poluari accidentale;
H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorica,
atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgent;
Ordinul comun nr. 1178/2005 al Ministrului Administratiei si Internelor si nr. 1240/2006 al
Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor pentru aprobarea Manualului Prefectului si a Manualului
Primarului pentru Managementul situatiilor de urgent in caz de inundatii;
Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 68, alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata,
DISPUNE:
Art. 1. –Se reorganizeaza Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta , in urmatoarea componenta:
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6

Functia in comitet
Presedinte
Vicepresedinte
Membru
Membru
Membru
Membru

Numele si prenumele
CIOBOTARU VIOREL LUCIAN
MALANCA VASILE
URSU VERGIL
PLACINTA VASILE
POPA CIPRIAN
MARGARINT MARICICA

7
8

Membru
Membru

PLETEA IRINA
CHESCU NECULAI

9
10
11

Membru
Membru
Membru

ARMENE ILIOR
VRANCIANU DANIEL
MALANCA TANASE DUMITRU

Functia la locul de munca
Primar com. Bogdanita
Viceprimar com. Bogdanita
Secretar com. Bogdanita
Sef S.V.S.U. Bogdanita
Sef post politie Bogdanita
Director Scoala generala
Bogdanita
Medic dispensar Bogdanita
Referent agricol primaria
Bogdanita
Contabil primaria Bogdanita
Agent postal com. Bogdanita
Consilier- Consiliul Local
Bogdanita

Art.2. –Se reorganizeaza Centrul Operativ pentru Situatii de Urgenta cu activitate temporara al
Comitetului local pentru Situatii de Urgenta, in urmatoarea component :
Nr. crt.
1
2
3
4
5

Functia in cadrul
Centrului Operativ
Seful Centrului
Operativ
Loctiitor
Membru
Membru

Numele si prenumele

Functia la locul de munca

URSU VERGIL

Secretar primaria Bogdanita

JUVERDEANU VIOREL
CHESCU NECULAI
ARMENE TOADER

Sef Birou Urbanism Bogdanita
Agent agricol primaria Bogdanita
Casier primaria Bogdanita

Art. 3. – Se aproba reactualizarea Regulamentului privind structura organizatorica, atributiile,
functionarea si dotarea comitetului si centrului operativ pentru situatii de urgent, prevazut in anexa la
prezenta dispozitie.
Art. 4. –Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se insarcineaza d-L Placinta
Vasile sef SVSU.
Art. 5. – Prezenta dispozitie se comunica :
-Institutiei Prefectului Judetului / VASLUI
-Comitetului Judetean Pentru Situatii De Urgenta “ PODUL INALT “ VASUI
-Persoanelor din component structurilor pentru situatii de urgent, nominalizate in prezenta dispozitie.
PRIMAR
CIOBOTARU VIOREL LUCIAN

AVIZAT SECRETAR
URSU VERGIL

