
ROMANIA
.ILIDETL]], SUCEAVA

MTINICIPIUL RADAUTI
PRIMAR

DISPOZITIE
pdvind nenfinerea sporurilor pentm conditii periculoase sau vdtimAtoare. penflu personalul

din cadrul Prirririei Municipiului Ridiuli, precum li al cclor din cadrul Instituliilor Si
sectoarelor subordonate Consiliului Local Rddduf i

Primarul nT unicipiului llEdduli, Aurel Olarean;
Avind in vedere Buletinele de determinare pdn expertizare a locurilor dc munci, nr. 25 5i 28 din

2lJ ianuaric 201,1, cmise de ir4inistcrul Sdnititii-Direclia de Sdndtate Publicd Suceava, si inregistrate la
Primaria Municipiului Radauti cu nr.l785/3 L01 .2014 si 1 786/31 .0I .2014;

Regulamentul de acordare, in anul2014 a sporurilor pentru condilii pedcrLloase sau vdtdmdtoare
in confoflnitate cu prevcdcrilc Legii-cadru ru.284/2010, privind salalizarea unitari a personalului pldtit
djn fonduli publice, din cadrul Primiriei Municipiului Ridau!,.iudetul Suceava, aprobat de primarul
Municipiului Ridduli;

Avindinvederepr$,odedlea.1)dinOUGru.l03/2013privindsalarizareapersonalului plitjt
din tbnduri publice in anul 2014. prccun !i alte misu in doncniul chelruielilor publice;

In temeiul a . 63, alin. (4). lit. a) qi art. 6lt, a1in. (1) din Lcgea ru. 215/2001. a admil straliei
publice localc. republicatS:

DISPI]NF,:

Art. f. incepdnd cu luna februarie 201,1 se aprobi mentinerea sporurilor pentru conditii
pedculoase sau vitirrAtoare, pentru personalul care lucrcazi la calculator din cadrul primdriei
Municipiului Ridiuli, precum !i al celor din cadrtl Instituliilor li sectoarelor subordonate
Consiliului Local Rddiu{i (54 salariati), confbm hbclului nominal nr.1548/29.01.2014.
respcctiv de la ru.1-5,:l (anexi) 1a prczcnta dispozifie.

Art.2. Incepend cu luna lebruarie 2014 se aprobi l]]en-tiner(ja sporurilor pentru conditii
pericuioase s.ru vildmitoarc, pentru personalul care lucreazi la arhivi qi registraturi din cadrul
I'rimiriei Municipiului Rbdiuti, (3 salariali). confbrui tabelului nominal nr.15zt8/29.01.2012t,
respectiv de la nr.55-57 (anexi) 1a prczcnta dispozitie

Art. 3. Sporurile pentru conditii periculoase sau vdtdmitoare, se acordd proportional cu
timpul cat personalul rcspectiv lucreazi in astfel de condilii, 1a locul de munci stabilit pd[
bulelinul de dete rinare prin expeflizare a locurilor de muncA fi se acordar ca procent clin
salarirr de hazi

Ar1.4.in anul 2014. in misura
conditii, sporurile se acordA intr-un
(irlculJlb pentru lura drcernblic 201 J.

in care personalul ili desfiiioarS activitatea in acelcapi
cuantur care si conducd la o valoare esalA cu suna

Art.5.Sporurile pentru condi{iile de munci nu se iau in calculul indemnizaliei dc
concediu de odihni.

Ar1. 6. Serviciul adotinistralie publicd locali, resurse umane, relalii ctl
publicul, achizitii publice 6i programe ;i seniciul contabilitale va aduce la indcplinire

N legilitale,
SI]CRETAR ,\L } ]NlCIPIT-It,I]I

prevedcrile prezentei {j

ItId,iuli,

Scheul Ghe ghe-Adrian


