
ROMANIA  
JUDETUL VASLUI  
COMUNA MUNTENII  DE SUS  
PRMAR 

D I S P O Z I T I A   nr.    49/2014  
privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de securitate şi sănătate  

 în muncă, la nivelul comunei Muntenii de Sus 
 

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile: 
a) art. 121 alin. (1) si alin. (2)   din Constitutia României, republicată; 
b) art. 3 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil; 
d) art. 21, art. 24  şi art. 28  din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) dispoziţiile art. 61 alin. (2) şi alin. (5), precum şi pe cele ale art. 63 alin. (1) lit. 

d) şi alin. (5) lit. e), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare, 

f)  art. 6, art., 39 alin.(1) lit. f), alin.(2) lit. e), art. 175 – art. 191, art. 237 şi art. 
242 lit. a) din Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

g) art. 19  din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările 
ulterioare; 

h) art. 72 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

i) art.2 punctul 2 şi  art. 57-73 din Normele de aplicare a  din Legii  securităţii şi 
sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate  Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
                j) Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 187/1998 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului de securitate şi sănătate în 
muncă; 

k) Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, 
termenele si circulatia proiectelor de dispozitii, precum si a dispozitiilor emise de primarul 
comunei Muntenii  de Sus, aprobat prin Dispozitia primarului nr. 275/2013, 

în temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. a) 
coroborate cu cele ale art. 57 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare, 
 ANTON  VASILE, Primarul comunei Muntenii de Sus, judetul Vaslui 
 

D I S P U N : 
 

  Art. 1. – Se organizează Comitetul de securitate şi sănătate în muncă, organism  
paritar constituit la nivelul angajatorului comuna Muntenii  de  Sus, în vederea participării 
şi consultării periodice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, a personalului, în 
următoarea componenţă: 

Preşedinte:  Anton  Vasile  - Primarul   comunei Muntenii  de  Sus;   
 Membri: Cucos Rodica –responsabil  protectia  muncii;     
                Hossu Ileana – medic  medicina  muncii;      
                Burghelea  Monica –asistent  social;       
               Apetroaii Corina –casier 

                Art.2. -  Se aprobă Regulamentul  de organizare şi funcţionare a Comitetului de 
securitate şi sănătate în muncă prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta. 



  Art. 3. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinteaza d-ra 
Cucos Rodica,  responsabil protectia muncii.  

   Art. 4. – La data prezentei  dispozitii  se  abroga Dispozitia primarului  nr. 
102/2012 privind desemnarea  persoanelor care fac parte din COMITETUL DE 
SANATATE ŞI  SECURITATE IN MUNCĂ, in cadrul Primăriei comunei  Muntenii  de  
Sus,  judetul  Vaslui . 

Art. 5. - Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Vaslui, 
Inspectoratului Teritorial de Muncă Vaslui, persoanelor menţionate la art. 1  şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin afisare  la sediul Primariei  si Consiliului  Local Muntenii  de Sus. 

      Muntenii de Sus, 31 ianuarie  2014 

 

       Muntenii de Sus,  10  ianuarie 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI,  
DUPĂ SEMNĂTURA SA SI CEA A SECRETARULUI COMUNEI MUNTENII  DE SUS  

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR.          /2014 

Nr. 
crt. OPERAŢIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura 
0 1 2 3 

1 Semnarea dispozitiei  31/01/2014  

2 Comunicarea către prefectul judetului1+6   /     /2014 )  

3 Aducerea la cunostință publică2+3+5+6   /     /2014 )  

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual5   /     /2014 )  

5 Dispozitia devine executorie5   /     /2014 )  
Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

1) Art. 115 alin. (2): „Dispoziţiile primarului se comunică în mod obligatoriu prefectului judeţului, în cel mult 5 zile 
lucrătoare de la semnarea lor.” 

2) art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la 
data comunicării oficiale către prefect.” 

3) Art. 115 alin. (6): „Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică prin grija 
secretarului unităţii administrativ-teritoriale.” 

4) Art. 68 alin. (1) teza întâi: „În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau 
individual.  

5) Art. 68 alin. (1) teza a doua: „Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după 
ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz.”  

       PRIMAR,                                                        Avizează pentru legalitate:                    
Vasile  Anton                                            SECRETAR  COMUNA;
               (cu exercitare temporara de atributii)                                  
                                                                                         Monica Burghelea               



6) Art. 68 alin. (2): „Prevederile art. 48 şi ale art. 49 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.” 

                                                                  ANEXA  
la Dispoziţia primarului nr.  .. din 31 Ianuarie 2014 

 
REGULAMENTUL  

de organizare şi funcţionare a Comitetului de securitate şi sănătate în muncă 
de la nivelul comunei Muntenii  de  Sus 

 
Prevederi generale 

   Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a 
Comitetului de securitate şi sănătate în muncă, înfiinţat la persoana juridică de drept 
public, COMUNA MUNTENII  DE  SUS.  
   Art. 2. - Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este organism  paritar 
constituit la nivelul angajatorului comuna Muntenii  de  Sus, în vederea participării şi 
consultării periodice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, a personalului. 
   Art. 3. - Regulamentul se aplică de angajatorul COMUNA MUNTENII  DE  SUS, 
prin reprezentantul său legal, primarul comunei. 
 

CAPITOLUL I 
  Organizarea şi funcţionarea Comitetului de securitate 

şi sănătate în muncă 
   Art. 4. - (1) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se organizează la nivelul 
comunei MUNTENII  DE  SUS, care are un număr de mai mic de 50 de salariaţi.  
   (2) În cazul în care condiţiile de muncă sunt deosebite, persoana desemnata cu 
protecţia muncii poate cere înfiinţarea acestui  comitet şi pentru cazul în care comuna 
are un număr  de salariaţi mai mic de 50.  
   (3) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă de la nivelul comunei MUNTENII  
DE  SUS coordonează şi activitatea de securitate şi sănătate în muncă la activităţile 
care se desfăşoară temporar (cu o durată mai mare de 3 luni).  
   Art. 5. - (1) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este constituit din:  
   a)  primarului comunei;  
   b) persoana  responsabila  cu  relatiile  cu publicul  care are şi atribuţii în domeniul 
sănătăţii şi securităţii muncii;  
   c) reprezentantul  compartimentului  de asistenţă socială;  
   d) reprezentanţii salariaţilor (salariati  din primarie); 
 e) medic  medicina muncii.  

   (2) Numărul de reprezentanţi ai salariaţilor în cadrul  comitet de securitate şi 
sănătate în muncă se va stabili în raport cu numărul total al salariaţilor pentru care s-a 
înfiinţat, după cum urmează:  

a) sub 50 de salariaţi – 1 reprezentat; 
b) între 50 şi 200 de salariaţi – 3 reprezentanţi 

 
   (3) Reprezentanţii salariaţilor vor fi aleşi pe o perioadă de 2 ani.  
   (4) În cazul în care unul sau mai mulţi reprezentanţi ai salariaţilor se retrag din 
comitetul de securitate şi sănătate în muncă, aceştia vor fi înlocuiţi imediat prin alţi 
reprezentanţi aleşi.  



   (5) Reprezentantul angajatorului care este primarul  este si preşedintele comitetului 
de securitate şi sănătate în muncă.  
   (6) Membrii comitetului de securitate şi sănătate în muncă se nominalizează prin 
dispoziţia  scrisă a primarului comunei, iar componenţa comitetului va fi adusă la 
cunoştinţă salariaţilor.  
   (7) Persoana responsabila cu  relatia  cu publicul  din aparatul de specialitate al 
primarului comunei, care are şi atribuţii în domeniul  securităţii şi sănătăţii  muncii  
este secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă.  
   Art. 6. - (1) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se convoacă, la cererea 
preşedintelui, cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este nevoie.  
   (2) La fiecare întrunire se întocmeşte un proces-verbal semnat de participanţi.  
   (3) Întrunirea Comitetului de securitate şi sănătate în muncă se convoacă cu cel 
puţin 5 zile înainte de data stabilită, când se face cunoscută şi ordinea de zi a 
întrunirii.  
   (4) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este legal întrunit, dacă sunt 
prezenţi cel puţin jumătate plus unul din numărul membrilor săi şi ia hotărâri cu votul a 
două treimi din numărul celor prezenţi.  
   (5) În cazul în care există divergenţe între membrii Comitetului de securitate şi 
sănătate în muncă, obiecţiile se motivează, în scris, în termen de două zile de la data 
întrunirii. Preşedintele are drept de decizie la concilierea divergenţelor.  
 

CAPITOLUL II 
  Atribuţiile Comitetului de securitate şi sănătate în muncă 

   Art. 7. - Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are următoarele atribuţii:  
   - aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă;  
   - urmăreşte aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare 
realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii 
condiţiilor de muncă;  
   - urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind 
securitatea şi sănătatea în muncă;  
   - analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, existenţi la 
locurile de muncă;  
   - analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a 
îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;  
   - efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor 
profesionale;  
   - efectuează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate 
şi sănătate în muncă;  
   - informează inspectoratele de protecţie a muncii despre starea protecţiei muncii în 
propria unitate;  
   - realizează cadrul de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează 
schimbări ale procesului de lucru (organizatorice, tehnologice, privind procedurile 
operaţionale  utilizate etc.), cu implicaţii în domeniul protecţiei muncii;  
   - dezbate raportul, scris, prezentat Comitetului de securitate şi sănătate în muncă 
de către primarul comunei  cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi 
sănătăţii în muncă, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul 
încheiat, precum şi programul de protecţie a muncii pentru anul următor; un exemplar 
din acest raport trebuie prezentat inspectoratului teritorial de protecţie a muncii;  
   - verifică aplicarea normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului 
individual de protecţie, ţinând seama de factorii de risc identificaţi;  
   - verifică reintegrarea sau menţinerea în muncă a salariaţilor care au suferit 
accidente de muncă ce au avut ca efect diminuarea capacităţii de muncă.  
 



Dispoziţii finale 
   Art. 8. - Prezenţa la întrunirile Comitetului de securitate şi sănătate în muncă este 
obligatorie. Derogarea de la această prevedere o acordă numai preşedintele 
comitetului.  
   Art. 9. - Prezentul regulament de organizare şi funcţionare a Comitetului de 
securitate şi sănătate în muncă intră în vigoare la data când Dispoziţia primarului 
comunei devine obligatorie şi produce efecte. 


