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COMUNA PESTERA
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DISPOZITIE
privindnumire conducători loc demuncă în cadrul Primărieicomunei Pestera

Primarul comunei Pestera, Vrabie Nicoleta, având în vedere:

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

' prevederileLegii nr.53/ 2003—Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
0 prevederileLegii 319/ 2006 şi aNormelor metodologicede aplicare a prevederilor Legii 319/2006 a

securităţii şi sănătăţii în muncă,
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0 prevederile Legii 307/2006 a prevenirii si stingerii incendiilor, impreuna cu legislatia subordonata
din domeniu,

Potrivit drepturilor conferite în baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare,
În temeiul art.]55, alin. (1), lit. e) coroborat cu art.]96, alin.(l), lit. b) din O.U.G. nr.57/20]9privind

Codul administrativ, cu modificărileşi completările ulterioare:

DISPUNE:
Art. 1 - Se numeşte dl.Mocanu Silviu-Leonard, având funcţia de Viceprimar al Comunei Pestera,

conducator al locului de munca, cu atribuţiile, obligaţiile şi răspunderile conform fişei postului,
responsabil pentru întreg personalul şi toate activităţile desfăşurate în spaţiile administrate de Primăria
Pestera, pentru domeniile securitatii si sanatatii in munca /prevenirii si stingerii incendiilor.

Art. 2 — (1) Se numeşte dna.Preda Lenuta, având funcţia de Secretar general U.A.T. Pestera,
conducator al locului de munca, cu atribuţiile, obligaţiile şi răspunderile conform fişei postului,
responsabilă pentru întreg personalul şi toate activităţile desfăşurate în spaţiile administrate de Primăria
Pestera, pentru domeniile securitatii si sanatatii in munca /prevenirii si stingerii incendiilor.

(2) Doamna Preda Lenuta va prelua responsabilităţile de conducator al locului de munca doar pe
perioadele în care dl. Mocanu Silviu-Leonard lipseşte temporar de la serviciu.

Art. 3 — Incepând cu data prezentei dispozitii, conducătorii locurilor de muncă mai sus nominalizaţi se
vor ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie a riscurilor profesionale din cadrul Primăriei Pestera sub
directa coordonare a Serviciului Extern de Prevenire şi Protecţie.

Art. 4 — Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa persoanelor nominalizate împreuna cu Anexa nr.l
(ataşată) şi se va anexa la fişa postului din dosarul de personal.

Art.5 — Prezenta dispoziţie se comunică prin intermediul secretarului: Instituţiei Prefectului Judeţului
Constanţa, şi persoanelor însăw' Zeii—Ja erea la îndeplinire.
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