
ROMANIA
JLTDETT'L BACAU
COMLNA BUCIUMI

PRIMAR

DISPOZITID
privind acordarea sporului pe[tnt lucrul

in couditii de camp electromagnetic / radiatii), functionarilor publici si personalului

contractual din cadrul aparfltului de specialitate al primarului Comunei Buciumi

Primarul Comunei Buciumi, Judetul Bacaul

Avand in vedere Raportul de incercare nr'145 dln 28 02201'7 trrnsmis de

Laboratorul Riscuri Electrice si Mecanice din cadrul Instituttllui National de Cercetare-

Dezvoltare penbtru Protectia Muncii "Alexandru Daabont" Bucuresti si adrcsa nt 482212017

a Directiei de sanatate Publica a Judetului Bacau din cae rezulla depasirea valorilor de

leferinla pentru inlen,itillea carnpului magnetic si ale inducllei tnagnetice'

Avancl in vedere Drspozitia nr'295 din 13 122016 a Primarului Comunei

Bucir,rrni privind aprobarea Regulamentului leferito| la acordarea sporudlor pentru conditii

vatarnaloale si pellculoirsc iD anul 2017:

ln conlbrrnrtate cu prevecle:ile HotarArii Guvernului nr' '1136/2006 p vind

cerinlele minime de secul itate li sinitate referitoare la expunerea luaratodlor la riscuri generate

d9 carnpuri electromagnetige;' Conforin prevederilor an I din Capitolul I lit B "Reglementiri 
specifice

functionarilor publici" din Legea nr 284/2010, privind salarizarea unitarA a personalului platit

din ionduri publice, cu modificarile si completarile ulterioafe;
' In teneiul dispozitiilor art 6a1t) si 8ft 115(1), lit"a" din Legea nr'21512001

privind aclministratia publioa locala, republicota, cu modificafile si completarile ulterioare '
DISPUNtrt

Art I- lncepand cu data de I februarie 2017 se acorda sporul de 15% (pentru

lucru in conditii da camp eleatromagnetic / radiatii) aplicat la salariul de baza' functionarilor

pr,rblici si personalului contraatual cale isi desfasoata activitatea in cadrul

Lirourilor/compartimentelor expertizate si care sunt prevazuti in anexa la prezenta dispozitie

Art.2-Prezenta dispozitie va fi comunicata persoanelor nominalizate in anexa'

biroului buget contabilitate, venituri, Institutiei Prefectului-Judetul Bacau si va fi adusa la

indeplini|e de seful birouiuibuget din aparatul de specialitate si secretarul comunei

A\TIZAT PENTRU LEGALITATE ,

Secretar-Cons juridia, BILEI ELENA
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