
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA PESTERA

PRIMAR
DISPOZITIE

Privindnumirea echipei de identificare si evaluare a riscurilor asociate activitatilor desfăsurate în
cadrulPrimăriei comunei Pestera. *

Primarul comunei Pestera, Vrabie Nicoleta, având în vedere:

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

' prevederileLegii nr.53/ 2003-Codu1 Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

. prevederile art.7, al. (3), lit. b), al. (4), lit. a) si b), art. 13, lit. b) din Legea nr.3 1,9 /2006 aésecurităţii
si sanatatii în muncă,

"

. prevederile art.15, pct.l, alin.(l) si alin.(2), art.46. pct. 1 si pct.2 din H.G.1425/2006 de aprobare a
Normelor de aplicare a legii 319/2006 a securităţii si sanatatii în muncă;

muncă încheiat cu serviciul extern de prevenire si protecţie,
Potrivit drepturilor conferite în baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare,

-dipoziţiile art.243 alin.] lit.a din OUG nr.57/20]9 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare,

În temeiul art.] 55, alin. (1), lit. e) coroborat cu art. 196, alin.(l), lit. b) din O.U.G. nr.57/20]9 privind
Codul administrativ, cu modificărileşi completările ulterioare,

DISPUNE:
Art. 1. - In vederea identificariipericolelor şi evaluarii riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de
muncă din cadrul Primăriei comunei Pestera, precum si elaborarii/ actualizarii Planului de prevenire şi

protecţie, se stabileşte următoarea echipă formata din reprezentanţiiprimariei şi evaluatori de risc autorizaţi
din cadrul serviciului extern de prevenire si protectie cu care instituţia a încheiat contract de consultanţă,
după cum urmează:
a) Mocanu Silviu Leonard— viceprimarulComunei Peştera,
b) Nedelea Alis — consilier superior în cadrul Compartimentului SSM, PSI, Situaţtii de Urgenţă, în
calitate de lucrator desemnat; .

c) Arsene Aurelian — evaluator de risc autorizat, reprezentantul serviciului extern de prevenire şi

protecţie.
Art. 2. - Persoanele nominalizate prin prezenta dispozitie vor lucra în echipă în vederea emiterii/ revizuirii
documentelor specifice precizate la art.1, documente ce vor fi îinaintate conducerii institutiei pentru
aprobare pana la data de 01.08.2021.

Art. 3 — Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa persoanelor nominalizate şi se va anexa la fisa
postului din dosarul de personal.
Art. 4 — Prezenta dispoziţie

îsîe;
comunică prin intermediul secretarului general: Instituţiei Prefectului

Primar, Peştera,12.04.2021
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