
 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind reorganizarea  Comitetului de securitate şi sănătate în muncă din cadrul Primăriei comunei 

Bărcăneşti, judeţul Prahova 

  

 
           Având în vedere prevederile : 

 -Art.16, art.17, art.18 şi art.19 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

-Art.57-63, art.65-67din  Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 aprobate 

prin H.G. nr. 1425/2006 ; 

-H.G. nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători 

a echipamenteleor individuale de protecţie la locul de muncă,  

-Contractul de prestări servicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nr.25441/13.12.2019 încheiat 

între Comuna Bărcăneşti – beneficiar şi Work PROTECTION Group SRL Bărcăneşti-prestator , 

serviciul extern ce are ca obiect prestarea de servicii în domeniul în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă; 

           Luând act de : 

-Adresa nr.21143/30.09.2019 a lucrătorilor din Primăria comunei Bărcăneşti prin care sunt comunicaţi 

reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă,precum şi Procesul verbal nr. 21142/30.09.2019 încheiat cu ocazia alegerii reprezentanţilor 

lucrătorilor cu răspunderi specifice, la nivelul Primăriei comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova în 

domeniul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;  

-Dispoziția Primarului comunei Bărcănești nr.249 din 01.10.2019 privind reorganizarea Comitetului de 

securitate si sanatate in munca din cadrul Primăriei comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova ; 

-Referatul nr.23.909/14.12.2020 al Compartimentului Resurse umane prin care se propune reorganizarea 

Comitetului de securitate si sanatate in munca din cadrul Primăriei comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova; 
 

                În  temeiul prevederilor art.155 şi art. 196, alin. 1, lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

                          Primarul comunei Bărcănesti,judeţul Prahova, emite prezenta D I S P O Z I Ţ I E . 

            

              Art.1.(1) Se reorganizează  COMITETUL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA   

la nivelul Primăriei comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, în următoarea componenţă : 

Nr. 

crt. 

Nume, prenume Funcţia la locul de muncă Funcţia în cadrul CSSM 

1. Dima Gheorghe  Primar Preşedinte 

2. Vuţă Viorel-Marius Viceprimar Membru 

3. Popescu Radu Poliţist local Reprezentant lucrători 

4. Dinu Nicolae-Ovidiu Inspector Reprezentant lucrători 

5. Galitz Georgeta-Manuela Medic primar medicina muncii-

SC Munmedica Ploieşti 

Membru 

6. Voiculescu Lăcrămioara-Maria Lucrător desemnat SSM Secretar 

7. Zaharia Matei-Irina Reprezentant SEPP Invitat 

 

 

                        R O M Â N I A  

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

P R I M A R 
 



(2)Reprezentanţii lucrătorilor Comitetului de securitate şi sănătate în muncă sunt aleşi până la data de 

30.09.2021. 

(3)Comitetul de securitate şi sănătate în muncă funcţionează în baza unui Regulament de organizare şi 

funcţionare , anexat la prezenta dispoziţie . 

            Art.2.Atribuţiile Comitetului de securitate şi sănătate în muncă din cadrul Primăriei comunei 

Bărcăneşti, judeţul Prahova, sunt următoarele : 

a) analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi 

protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare;  

b) urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare 

realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;  

c) analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele 

asupra securităţii şi sănătăţii, lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe;  

d) analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor 

de protecţie colectivă şi individuală;  

e) analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi protecţie, 

precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia;  

f) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la 

riscuri specifice;  

g) analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplinesc 

atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern;  

h) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea 

în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari;  

i) analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor 

profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în 

planul de prevenire şi protecţie;  

j) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor 

produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;  

k) efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un 

raport scris privind constatările făcute;  

 l) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul 

unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care au 

fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire 

şi protecţie ce se va realiza în anul următor.  

             Art.3.Se revocă prevederile Dispoziției Primarului comunei Bărcănești nr.249 din 01.10.2019. 

             Art.4.Prezenta dispoziţie va fi difuzată persoanelor interesate de către  secretarul general al 

comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, şi dusă la îndeplinire de către persoanele nominalizate la art.1 

luîndu-se măsuri de completare a fişelor posturilor cu atribuţiile dispuse . 

 

                                                                       P R I M A R, 

                                                                       Gheorghe Dima 

                                                                                                       

                                                                                              Contrasemnează : 

                                                                                                                Secretar general al comunei, 

                                                                                       Nicoleta Savu 

 

Bărcăneşti, 14.12.2020 

Nr.311 

 6 exp.        

 

 
 
 

 

 

 


