Primaria comunei Bratovoesti
Judetul Dolj
Nr. 83/14.11.2014

APROB
PRIMAR,

REFERAT
pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporului pentru condiţii vătămătoare,
personalului din cadrul UAT – COMUNA BRATOVOESTI.

Având în vedere prevederile art. 1 din Capitolul I lit. B ,,Reglementări specifice funcţionarilor
publici”al Anexei I la Legea nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice, potrivit căruia ,,(1) Funcţionarii publici beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase sau
vătămătoare de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat.
(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de
acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau,
după caz, a reprezentanţilor funcţionarilor publici, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit
prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către
autorităţile abilitate în acest sens.”;
Potrivit art. 1 din Capitolul II lit. L ,,Reglementări specifice personalului încadrat pe bază de
contract individual de muncă - personal contractual din administraţia publică” al Anexei I la actul
normativ mai sus menţionat ,,(1) Personalul contractual salarizat potrivit cap. II lit. A - E din prezenta
anexă poate beneficia de un spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul
de bază, corespunzător timpului lucrat.
(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de
acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau,
după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei
legi, având la bază buletinele de determinare ori, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate
în acest sens.”;
Ţinând cont de Buletinul de determinare prin expertizare nr.99/12.11.2014 emis de Directia de
Sanatate Publica Dolj si in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1136/2006 privind
cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de
câmpuri electromagnetice, propunem emiterea dispoziţiei pentru aprobarea Regulamentului privind
acordarea sporului pentru condiţii vătămătoare personalului din cadrul UAT – COMUNA
BRATOVOESTI .

Contabil
Ec. Eduard Chiru

Secretar
Cons.jr. Delia Olteanu

ROMANIA
COMUNA BRATOVOESTI
JUDETUL DOLJ

DISPOZIŢIE
pentru aprobarea Regulamentului de acordare a sporului pentru conditii vatamatoare de munca, in
conformitate cu prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din
fonduri publice, personalului din cadrul UAT – COMUNA BRATOVOESTI

Primarul comunei Bratovoesti
Ales in baza Hotararii de validare nr.9754/22.06.2012
Având în vedere:
- referatul nr. 83/14.11.2014 prin care se propune emiterea dispoziţiei pentru aprobarea Regulamentului
privind acordarea sporului pentru condiţii vătămătoare personalului din cadrul UAT – Comuna
Bratovoesti ;
- Buletunul de determinare prin expertizare nr.99/12.11.2014 emis de Directia de Sanatate Publica Dolj
- prevederile art. 1 din Capitolul I lit. B ,,Reglementări specifice funcţionarilor publici” şi art.1 din
Capitolul II lit. L al Anexei I la din Legea nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit
din fonduri publice ;
-prevederile Legii nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;
- Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1136/2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice;
- prevederile art.63, alin.(1), lit.”d” si alin.(5), lit. „a”, art.117, lit.”a” din Legea nr.215/2001
Luând în considerare Buletinul de măsurători al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii nr. 3011/194
din 24.01.2012 înregistrat la sediul instituţiei noastre cu nr. 379/27.01.2012;
În temeiul art. 68 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
completările şi modificările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1 Se aprobă Regulamentul privind acordarea sporului pentru condiţii vătămătoare de munca,
in conformitate cu prevederile Legii- cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit
din fonduri publice, conform Anexei care face parte integranta din prezenta dispozitie.
Art.2. Functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, vor beneficia de un spor pentru conditii vatamatoare de munca de 15% din salariul de baza.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează secretarul si compartimentul
financiar – contabil.
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