
 

4/2 

 

                                              

P R O I E C T    de    D I S P O Z I Ţ I E 

privind  desemnarea  conducătorilor locurilor de muncă din cadrul Primăriei comunei 

Bărcăneşti, jud. Prahova 
 

În conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006  art 10 

alin.(2), cu modificarile si completarile ulterioare  şi cu prevederile  art. 15 din Normele 

Metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin HG nr. 

1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 

          Văzând prevederile Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate  

al primarului comunei Bărcăneşti, jud. 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 Bărcăneşti, judeţul Prahova emite următoarea dispoziţie: 

 

            Art.1. (1)Se  numesc conducători ai locului de muncă :  

1.Vuţă Viorel-Marius, viceprimar, pentru inspector,referent,consilier achiziţii publice, asistenti 

personali si  personalul administrativ; 

2.Popescu Radu , poliţist local, pentru poliţisti locali; 

3.Dima Gheorghe, primar , pentru  viceprimar, secretar general al comunei şi şefi servicii, 

inspector, referent, consilier achiziţii publice . 

(2)Conducătorii locurilor de muncă au  următoarele sarcini de serviciu pe linie de securitate 

si sanatate in munca, situatii de urgenta si protectia mediului:                                           

1.Se completeaza fisa postului persoanelor mai sus mentionate  cu Anexa privind atributiile 

conducatorului locului de munca pe linie de SSM. 

2.Efectuează instruirea la locul de munca noilor angajaţi si verifica însuşirea acesteia de către 

angajaţi sub semnătura. Instruirea la locul de munca are durata minima de 8 ore. 

3.Efectuează instruirea periodica, pe baza de tematica, timp de 2  ore si verifica însuşirea acesteia de 

către angajaţi sub semnătura. Tematica se va prelucra conform tematicii anuale anexata in doasrul 

SSM 

4.Aduce la cunoştinţa conducerii unitatii orice defecţiune survenita la echipamentele si dispozitivele 

de protectia muncii, sistemelor de stingere a incendiilor sau necesitatea suplimentarii lor. 

5.Va actiona in caz de pericol grav si iminent conform planului general de actiune in caz de pericol 

grav si iminent, detaliat in planul de actiune in caz de pericol grav si iminent la nivel de 

compartiment si loc de munca, conform procedurilor, atributiilor, sarcinilor de munca si legislatiei 

aplicabile dupa cum este prevazut in actele interne si instruit . 

            Art.2.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(1) . 

 P R I M A R, 

   Gheorghe Dima                                                                                                      

                                                                                                

                                                                                               Avizat legalitate: 

                                                                                             SECRETAR GENERAL al COMUNEI , 

                                                                                     Nicoleta Savu 

Bărcăneşti, 14.12.2020 

Nr. 309 

 

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 
 


