ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 271
privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a sporului pentru
condiţii periculoase sau vătămătoare personalului din cadrul UAT – ORAŞ OCNA MUREŞ
aprobat prin HCLOM nr.275/2015

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 22.12.2016 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 1395/15.12.2016, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu;
Având în vedere referatul și raportul de specialitate nr.21201/15.12.2016 înaintate de către
Direcţia economică, Buletinul de determinare nr.1945/26.10.2016 eliberat de către Institutul
Național de Sănătate Publică – Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj, avizele favorabile ale
comisiilor de specialitate ale consiliului local coroborate cu dispoziţiile cuprinse în art. 21 din
Legea–cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
actualizată, Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare, Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, Legea
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, actualizată; H.G. nr. 1425/2006 –Normele
metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată și H.G. nr.
520/20.07.2016 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea
lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice;
În temeiul art.36, alin (2), litera a) și alin.(9), art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115, alin. (1) lit. b)
din Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală,republicată, actualizată;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: (1) Se modifică și se completează Regulamentul privind acordarea sporului pentru
condiţii periculoase sau vătămătoare personalului din cadrul UAT – ORAŞ OCNA MUREŞ aprobat
prin HCLOM nr.275/17.12.2016 în sensul că, în tot cuprinsul documentului în cauză, expresia ”HG
nr.1136/2006” invocată ca temei legal (abrogată la această dată), se înlocuiește cu expresia ”H.G.
nr.520/20.07.2016” (ca temei legal valabil).
(2) Celelalte prevederi din regulament rămân nemodificate, cu excepția acelora care se
modifică în mod automat prin actul normativ menționat la alin. (1).
Art. 2: (1) Se aprobă acordarea unui spor pentru condiții vătămătoare sau periculoase,
respectiv pentru lucrul în condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă determinate de utilizarea
instalaţiilor care generează câmpuri eletromagnetice şi radiofrecvență, în cuantum de 15% lunar
aplicat la salariul de bază al beneficiarilor – angajați ai Primăriei orașului Ocna Mureș.
(2) Sporul pentru condiții vătămătoare sau periculoase aprobate conform prezentei hotărâri se
acordă pe durata de valabilitate a Buletinului de determinare nr.1945/26.10.2016 eliberat de către
Institutul Național de Sănătate Publică – Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj.
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(3) Stabilirea locurilor de muncă și nominalizarea beneficiarilor sporului aprobat conform
alin.(1) și alin.(2) din prezentul articol se va face de către ordonatorul principal de credite primarul orașului Ocna Mureș, prin dispoziție.
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, Vințeler Silviu.

Se comunică la:
- Instituţia Prefectului- judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Direcţia economică care va înștiința și entitățile care asigură servicii de protecția muncii,
respectiv medicina muncii la nivelul Primăriei Ocna Mureș .
- Sindicatul din administrația publică locală ”Ocna Mureș 2004”;
Ocna Mureş, 22.12.2016
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BACIU IOAN

RED/DACT:T.O.M. EXP:6;ANEXE:0;

AVIZEAZĂ, SECRETAR ORAȘ,
PANDOR NICUȘOR

Nota: consilieri in functie:17; prezenţi: 17 ; voturi ,,pentru”:17 ; .voturi ,,contra”:
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; abţineri:

