
                                                                                  
 

ROMÂNIA       

COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU    

PRIMARUL COMUNEI 

 

DISPOZIŢIE 

 
          privind desemnarea responsabilului  în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, in calitate de  

                                              Conducator al Locului de Muncă 

 
 

  Având în vedere; 

  -prevederile art. 20 din Legea Sanatatii si Securitatii in Munca nr. 319/2006 si prevederile art. 

91 si art. 96 din Norma Metodologica de aplicare a Legii 319/2006, 

            -prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala; 

In temeiul prevederilor art. 63 aliniatul 2 , art.68 şi art.115  aliniatul 1 litera „a” din legea nr.  

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 febru-

arie 2007,cu modificările şi completările ulterioare; 

  Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş; 

 

                                                   D I S P U N E : 

 
    Articolul 1. Începând cu 01.11.2018, domnul ROGOZ RAREȘ VALERIU având funcţia 

publică de Referent grad asistent,se numește ca responsabil în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, in 

calitate de Conducator al Locului de Muncă, pentru efectuarea instructajului la locul de munca  introductiv-

general si periodic, din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, a tuturor salariatilor .  

   Articolul .2.  Atribuţiile şi obligaţiile responsabilului în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă la locurile de muncă din  cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Băița de sub Codru 

și din serviciile publice din subordinea acestuia, se regăsesc în anexa nr.1 , care face parte integranta din 

prezenta dispoziție. 

 Articolul .3.  Instructajele periodice se vor executa pe baza unei tematici anuale de instruire,  

pregatita impreuna cu Serviciul Extern cu care firma are contract,tematici  aprobate de  primarul comunei. 

  Articolul .4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează  secretarul co-

munei ,domnul TRAIAN  DRAGOȘ. 

Articolul 5. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică ; 

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş 

- Compartimentului resurse umane 

- Domnului  ROGOZ RAREȘ VALERIU 
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Băiţa de sub Codru               AVIZAT 
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                 Traian Dragoș 
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