
 

 

 

 

 

 
             ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

    COMUNA PESTERA 

            PRIMAR 

 

DISPOZITIE  

privind infiinţarea Comitetului de Securitate şi Sănătate in Muncă (CSSM) in cadrul Primăriei 

Comunei Pestera 

 

Primarul comunei Peştera, doamna Vrabie Nicoleta, având în vedere: 

 referatul întocmit de către compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei comunei Pestera,  

 prevederile art.19 din Legea 319/2006 a sănătăţii şi securităţii in muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 prevederile art.57 ÷ art.73 din Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi 

sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobată prin H.G. nr.1425/2006; 

 PV inregistrat cu nr.2591/11.04.2021 privind alegerea reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi 

specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă in cadrul Primariei Comunei Pestera; 

- 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.155, alin. (1), lit. e) coroborat cu art.196, alin.(1), lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E: 
 

 

Art.1 – Se constituie Comitetul de Securitate şi Sănătate in Muncă (CSSM) in cadrul Primăriei 

Comunei Pestera, in următoarea componenţă: 

Preşedinte: - Mocanu Silviu Leonard – viceprimar (reprezentantul legal al angajatorului) 

Membri:     - Preda Lenuta – secretar general uat, reprezentant al angajatorului; 

                    - Ceapa Ramona Stefania- reprezentant al lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul                                   

securităţii şi sănătăţii în muncă; 

                     - Toma Rodica - reprezentant al lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă; 

                    - Jipescu Oana Brindusa - Medicul specialist de medicina muncii, reprezentant al serviciului 

medical de medicina a muncii, ce asigură supravegherea stării de sănătate a salariaţilor instituţiei. 

Secretar:     - Nedelea Alis - in calitate de lucrător desemnat. 

Art. 2 - Comitetul de Securitate şi Sănătate in Muncă (CSSM) funcţionează in baza Regulamentului de 

organizare şi funcţionare, prevăzut in anexa la prezenta dispoziţie şi care face parte integrantă din aceasta. 

Art. 3 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează comisia prevăzută la art.1. 

Art. 4 – Prezenta dispoziţie se comunică prin intermediul secretarului general: Instituţiei Prefectului 

Judeţului Constanţa şi persoanelor nominalizate la art.1. 
 

           Primar,                                                                                               Peştera, 8.06.2021  

    Vrabie Nicoleta                                                                                        Nr.133 

Contrasemnează, 

Secretar general, 

  Preda Lenuta 
 


