
ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
COMUNA PESTERA

PRIMAR
DISPOZIIIE

privind efectuareacontroalelorinterne la locurile de muncă apartinand
Primăriei Comunei Peştera

Primarul comunei Pestera, Vrabie Nicoleta, având în vedere:
— referatul întocmit de de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei comunei Peştera, judeţul

Constanţa,
- prevederile art.l3, lit.f) din Legea nr.3l9/2006 a sanatatii si securitatii in munca;
- prevederile art.15, alin.(17) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.

319/2006 a sanatatii si securitatii in munca;
- prevederile contractului de prestari servicii incheiat cu serviciul extern de prevenire si

protectie, vt— &
- dispoziţiile art.243 alin 1 lit.a din 0. U.G nr57/2019privindCodul administrativ cu modificările şi

„
completările ulterioare,

In temeiul art.] 55, alin. (]), lit. e) coroboratcu art.] 96, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr.5 7/20]9privindCodul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:
Art.1.Începand cu data prezentei, se constituie comisia de efectuare a controalelor interne

privind verificarea aspectelor de securitatea muncii la toate locurile de muncă aparţinand Primăriei
Comunei Peştera,

Art.2.(l) Comisia de efectuare a controalelor interne va fi formată din:
- Nedelea Alis - lucrătorul desemnat,
- Dragnea Danieluţa şi Creangă Cătălina Georgeta Iuliana ,

(2) In indeplinirea acestor responsabilitati, persoanele nominalizate mai sus vor primi suport din
partea reprezentantului serviciului extern de prevenire si protectie cu care institutia are incheiat
contract de consultanta.

Art.3.Aspectele urmărite pe timpul controalelor interne suntprezentatein Anexa nr. 1 la prezenta
dispoziţie.

Art.4.În urma efectuării controalelor la locurile de munca se vor întocmi procese verbale de
control intern privind securitatea şi sănătatea în muncă, conform model prezentat în Anexa 2.
Acestea vor fi înaintate angajatorului pentru a stabili responsabilii si termenele de remediere a

.

deficienţelor constatate în urma efectuării controalelor.
'

Art.5.În conformitate cu prevederile art.23, lit.d) si lit.g) din Legea 319/2006 a securităţii şi
sănătăţii înmuncă, toţi angajaţii Primăriei Comunei Peştera vor avea obligaţia să comunice comisiei
de efectuare a controalelor interne, orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o
considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a
sistemelor de protecţie. Aceste aspecte vor fi analizate si soluţionate în cadrul CSSM.
Art.6.Prezenta dispoziţie va fi pusă în aplicare de persoanele nominalizate pe funcţiile precizate

la art. 2 şi adusă la cunoştinţă tuturor angajaţilor.
Art.7.Prezenta dispoziţie se comunică prin intermediul secretarului general: Instituţiei

Prefectului Judeţului Constanţa şi persoanelor nominalizate pentru punerea în aplicare.
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