
ROMKNIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA PESTERA

PRIMAR

DISPOZITIE .

privindevidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific in spaţiile administrate de către Primaria Comunei
Pestera, jud. Constanţa a -

Primarul comunei Pestera, Vrabie Nicoleta, avânduîn vedere: : “a

' referatul întocmit de către compartimentulde specialitatedin cadrul Primăriei comunei Pestera,;

In conformitate cu :

' prevederile art.l3, lit.k) din Legea nr.319/2006 a sănătăţii şi securităţii in muncă; e %

. prevederile art.105 — art.lO7 din H.G. nr.l425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a prevederilor Legii nr.3l9/2006 a sănătăţii şi securităţii in muncă;

În temeiul art.]55, alin. (]), lit. e) coroborat cu art.] 96, alin. (]), lit, b) din O.U.G. nr.57/20]9privind
Codul administrative, cu modificărileşi completările ulterioare

DISPUNE:

Art. 1 — Incepând cu data emiterii prezentei dispoziţii, la nivelul primăriei, in urma evaluării riscurilor

de accidentare şi îmbolnăvire profesională, sunt nominalizate zonele cu risc ridicat şi specific, potrivit
Anexei ce face parte integrantădin aceasta.

Art. 2 — Zonele cu risc ridicat şi specific reprezintă acele zone în care au fost identificate riscuri ce pot

genera accidente sau boli profesionalecu consecinţe grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate

Art. 3 — Lista zonelor cu risc ridicat si specific precum şi măsurile de prevenire ce trebuie aplicate vor
fi comunicate atât lucrătorilor cât şi conducătorilor locurilor de muncă.

Art. 4 — Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa tuturor angajaţilor, care vor confirma prin
semnăturăînsuşirea informaţiilortrasmise.

.

Art. 5 — Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează dna Nedelea Alis — persoană
desemnată cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii.

“

Art. 6 — Prezenta dispoziţie se comunică prin intermediul secretarului general: Instituţiei Prefectului

Judeţului Constanţa şi persoanei însărcinatăcu aducerea la indeplinire.
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