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DISPOZITIE
privinddesemnarea persoanelorcefacparte din comisia de identificare a pericolelor şi evaluarea
riscurilor de accidentare si/sau imbolnavireprofesionalapentrufiecare componentă a sistemului

de muncădin cadrulPrimărieiComunei Pestera

Primarul comunei Pestera, VrabieNicoleta, având în vedere:
referatul întocmit de de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei comunei Peştera, judeţul
Constanţa,
prevederile Legii 319/2006 a securităţii si sanatatii in munca, art.7, a1.(3), lit. b), al. 44), lit. a) sib);
prevederileH.G. 1425 /2006 de aprobareaNormelor de aplicarea legii 319/2006 a securităţii si sănătatii
in munca, art. 15, pct. 1, alin. (1) si alin. (2);
prevederile contractului de prestări servicii de consultanta in domeniul securitatii si sanatatii in munca
incheiat cu serviciul extern de prevenire si protecţie,
dispoziţiile art.243 alin.1 lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul art.]55, alin. (1), lit. e) coroborat cu art.]96, alin. (]), lit. b) din O.U.G. nr.5 7/20]9 privind

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Art.1.

Art.2.

Art.3.

Art.4.

D ISP UNE:
In vederea identificarii pericolelor şi evaluarii riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de
muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă /echipamente de muncă şi mediul
de muncă pe locuri de muncă /posturi de lucru din cadrul Primariei Comunei Pestera, precum si
elaborarii/ actualizarii Planului de prevenire şi protecţie, se stabileste urmatoarea echipa formata din
reprezentanţii unitatii si evaluatori de risc autorizaţi din cadrul serviciului extern de prevenire si
protectie cu care unitatea a incheiat contract de consultanta, dupa cum urmeaza:
Nedelea Alis — in calitat de lucrator desemnat;
Mocanu Silviu Leonard— viceprimar, in calitate de conducator loc de munca;
Arsene Aurelian — evaluator de risc autorizat, reprezentantul serviciului extern de prevenire si

protectie.
Persoanele nominalizate prin prezenta dispozitie vor lucra in echipa in vederea emiterii/ revizuirii
documentelor specifice precizate la art.1, documente ce vor fi inaintate conducerii unitatii pentru
aprobare pana la data de 01.12.2021.
In conformitate cu prevederile art.56, lit.b), dinNorma metodologică de aplicare a prevederilorLegii
securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, echipa de evaluare nominalizata la art.1 va fi insotita de

cadrul unitatii.
Prezenta dispoziţie se comunicăprin intermediul secretarului general: Instituţiei Prefectului Judeţului
Constanţa şi persoanelornominalizate pentru punerea în aplicare.
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