
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA “

COMUNA PESTERA
PRIMAR

DISPOZITIE
privinddesemnarea persoaneicare acordăprimul ajutor in situaţii de urgenţă, la nivelul

PrimărieiComunei Pestera

Primarul comunei Pestera, VrabieNicoleta, având în vedere:

. referatul întocmit de de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei comunei
Peştera, judeţul Constanţa,

. prevederile art. 10, alin.(l), lit.a) din Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu
modificările şi completărileulterioare;

. prevederile aplicabile din H.G. m.l425/2006 de aprobare a Normei metodologice “de

aplicare a prevederilorLegii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.3l9/2006;
- dispoziţiile art.243 alin. } lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările

şi completărileulterioare,
În temeiul art. ]55, alin. (1), lit. e) coroborat cu art. 196, alin (1) lit.b) din O.U.G. nr 57/2019privind

Codul administrativ, cu modificărileşi completările ulterioare,

DISPUNE:
Art. 1 - Pentru acordarea primului ajutor in situaţii de urgenţă şi verificarea periodică a

truselor medicale de prim ajutor, se desemnează d—na CapriceruMarianaMirela — referent superior
la CompartimentulResurseUmane, Salarizare in cadrul Primăriei ComuneiPestera.

Art. 2- Persoana nominalizată la art. 1 are obligaţia ca, in situaţii de urgenţă, să stabilească
legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebiin ceea ce priveşte primul ajutor, serviciul
medical de urgenţă, salvare şi pompieri.

Art. 3 — Persoana nominalizată la art.1 va verifica lunar starea şi completitudinea truselor
medicale, inlocuind in cel mai scurt timp componentele lipsă sau cele ieşite din termenul de
valabilitate. '

Art. 4 — Pe timpul exercitiilor de evacuare sau in situatie reala de evacuare in caz de urgenta,
persoana nominalizata la art.1 va avea responsabilitatea amenajarii punctului volant de prim ajutor
in proximitatea locului de adunare.

Art. 5 - Prezenta dispoziţie se comunică prin intermediul secretarului general Instituţiei
Prefectului Judeţului Constanţa şi persoanei nominalizate la art.1 pentru punerea în aplicare.

Primar, Peştera, 27.04.2021
VrabieNicoleta \ Nr. /0.&
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: Contrasemnează,
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Secretar general,
Preda Lenuta
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