
       ROMÂNIA
  JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
  MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL

                                                                     HOTĂRÂRE

           Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa extraordinară
convocata de indata in 03.06.2016,
         Având  în vedere Proiectul de hotărâre si Avizul Comisiei de specialitate nr. 1
pentru  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget-finanţe  şi  administrarea  domeniului
public şi privat din cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebeş, 

Vazand raportul nr.15520/03.06.2016 al Serviciului Juridic si Relatii cu publicul si
Regulamentul  de acordare a sporului  pentru conditii  periculoase sau vatamatoare de
munca nr.15527/03.06.2016 intocmit de Compartimentului Resurse Umane,
        Vazand prevederile H.G nr.1028/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate  in  munca  referitoare  la  utilizarea  echipamentelor  cu  ecran  de  vizualizare,
precum si dispozitiile Legii nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, Legea
cadru nr.284/2010 art.1 alin.1) si alin.2) din Anexa nr.1, capitolul I, lit  B si ale art.1
alin.1)  si  alin.  2)  din  Anexa  nr.1  ,  capitolul  II,  lit.  L ,  privind salarizarea  unitara  a
personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare si art.37
din Legea nr.188/1999 privind statutul finctionarilor publici, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare,
         În temeiul art. 36, alin.(1), (2), lit.b) , alin. (4) ,lit a)  si art.45 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

               Art.1.  Se  aprobă  Regulamentul  de  acordare  a  sporurilor  pentru  conditii
periculoase  sau vatamatoare  de munca in baza Legii  nr.284/2010 privind salarizarea
unitara a personalului platit din fonduri publice, conform anexei ce face parte integranta
din prezenta hotarare.

  Art.2. Cu  ducerea  la  indeplinire  a  prezentei  se  incredinţează  Primarul
municipiului Caransebeş prin Directia Economica si Compartimentul Resurse Umane.
         Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art.
48,  alin.  (2),  art.  49,  alin.  (1)  şi  ale art.  117,  lit.  (e)  din Legea nr.  215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, la:

- Instituţia Prefectului judeţului Caraş-Severin;
- Primarul municipiului Caransebeş;
- Compartiment Resurse Umane;
- Serviciul Juridic si Relatii cu publicul;
- Directia Economica;



- Biroul Audit Intern;
- Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
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