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PRIMARUL COMUNEI CERASU 

 

 

D I S P O Z I T I E  

privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporului pentru conditii 

vatamatoare de munca salariatilor Primariei comunei Cerasu 

 

 Vazand: 

- Cererea d-nei Tudose Doina, reprezentanta membrilor de sindicat din Primaria Cerasu; 

- Raportul de masuratori nr.390/08.04.2015 si procesul-verbal de efectuare a serviciului 

“masuratori de camp electromagnetic” incheiat cu Societatea Nationala de Radiocomunicatii 

S.A. Bucuresti; 

- Raportul Cabinetului de Medicina Muncii MedImpact Ploiesti intocmit de dr.Artemis Dirmon, 

medic primar medicina muncii; 

Avand in vedere prevederile: 

- Legii nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- H.G. nr.1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea 

lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice;  

In conformitate cu prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din 

fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.63 alin.(1) lit.d) coroborat cu alin.(5) lit.e) si art. 68 alin.(1) coroborat cu 

art.115 alin.(1) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administratia publicà localà, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

 

 
Primarul comunei Cerasu emite  prezenta dispozitie: 

 

 
 Art.1. – Se aproba Regulamentul de acordare a sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare 

de munca la nivelul Primariei Cerasu conform anexei nr.1. 

Art.2. – Functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului 

prevazuti in anexa nr.2 vor beneficia, incepand cu data de 1 ianuarie 2016, de un spor pentru conditii 

periculoase sau vatamatoare de munca de 15 % din salariul lunar de baza. 

 Art.3. – Anexele nr.1 si 2 fac parte integranta din prezenta dispozitie. 

Art.4. – Compartimentul financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului vor duce la 

indeplinire prevederile prezentei dispozitii. 

Art.5. – Prezenta dispozitie va fi comunicatà autoritàtilor si persoanelor interesate prin grija 

secretarului comunei. 
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