ROMANN
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA MANESTI
PRIMAR

DrsPoztTtE

pivind aprobarea Reoulamentului de acordare a sDorului pentru conditii peiculoase sau
ve6mdtoaret rLtLu persgnalul din cadrul Pimariei comunei Manesti,
AvAnd in vedere referatul nr. 3516 116.05.2017 al secretarului comunei prin care se
propune aprobarea Regulamentului de acordare a sporului pentru conditii periculoase sau
vitimitoare pentru personalul din cadrul Primariei comunei Manesti,
Legea nr.28412010 privind salarizarea unitar6 a personalului platit din fonduri publice;
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificirile gi completerile ulterioare;
Legea securitilii 9i sdnititii in munci nr. 319/2006;
H.G. nr. 142512006 -Normele metodologice de aplicare la Legea securititii 9i sinititii

o
o
.
.

in munci;
H.G. nr. 52012016 privind cerinle minime de securitate 9i sdnitate referitoare la expunerea

lucratorilor la riscuri generate de cdmpuri electromagnetice.

LuAnd

in

considerare Raportul nr.1126111 .0s.2017

de

determinare

a

campului
electromagnetic efectuat de S.N. de Radiocomunicatii S.A.-Sucursala D.R.Bucuresti inregistrat
la Pimaria Manesti sub nr. 3384/11 .05.2017 si Buletinul de interpetare nr.139t12.05.2017 emis

de S.C. MUNMEDICA S.R.L. Ploiesti inregistrat la sediul instituliei noastre cu

nr.

3516t16.05.2017 :
in temeiul art. art. 63 alin.4 lit."a" gi art.68 alin..l coroborate cu art.1,t5 alln.1 lit,a,, din
Legea nr.21 51200 1, privind administratia publicd locald, republicati,

PRIMARUL COMUNEI MANESTI, JUDETUL PRAHOVA

Art'l' se aprobi Regulamentul

DISPUNE:

de acordare a sporului pentru condilii periculoase sau
vitdmdtoare pentru personalul din cadrul Primariei
comunei Manesti, cuprins in anexa 1 care
face parte integranta din prezenta dispozilie
.
Art' 2' se aprobd
si prata sporurui pentru condilii pericuroase sau
3cSrdarea
vitdmdtoare de 15o/o din salariu
de baza salariatidr nominalizati in anexa 2
care face parte
integranta din prezenta dispozilie,
incepand cu luna mai 2017
Art.3. prevederire din prezenta dispozilie

vor fi aduse la ?ndeplinire de compartimentur
al comunel Manesti.
prezenta dispozilie
se comunici prin grija Seretarului:
- lnstitutiei prefeclului judelului prahova.
- I uturor prersoanelor peneflciare.
financiar
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