
ROMANIA
ETUL SUCEAVA

ufulcmrur, nauAuTt
PRI MAR

DISPOZITlE
privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporurilor pentru conditii pericul

sau vatamatoare, pentru salariatii din cadrul Primariei Municipiului Radauti,

instituliiior gi serviciilor subordonate pentru anul 2015

Prirnarul Municipiului Radauli, prin viceprimar Maerean Epifanie-Tiberiu cf.

Ordinului Prefectului judetului Suceava nt.233119.09'.2014;
Avand in vedere: 

]

Referatul m.31640/16.02.2015, prin care Eeful serviciului de adminisfrafie publicd

locald solicita aprobarea Itegulamentului privind acordarea sporului pentru condilii
periculoase sau vdtdmdtoare personalului din cadrul UAT-Municipiul Rddduli;

Regulamentul de u"oidu." in anul 2015 a sporurilor pentru conditii periculoasp si

vatamatoare, in conformitate cu prevederile Legii cadru nr. 284128.12.2010 pri,tind
salarizarea personalului platit din fonduri publice, inregistrat cu nr.2211116.02.2015;

Buletinele de expertizare a locurilor de munci, emise de Direclia de Sdndtate

oase

Suceava, nr.22,23,24 qi 25 din 03.02.2015;
Avand in vedere ar1. l, alin.2 din OUG nr.

platit din fonduri publice in anul 2015, precum
publice, cu rnodificdrile gi completdrile ulterioare;

83 120 1 4, privind salarizarea
si alte masuri in domeniul cheltuie

Avand in vedere prevederile Legii cadru rr. 284128.12.2010 privind
personalului piatit din fonduri publice, cu modificirile qi completdrile ulterioare;

ln baza a1.63, alin.(4) lit.a si a art. 68 alin.(l) din Legea nr.21512001 a

publice locale, republicata;

DISPUN:
Art. 1. Se aproba Regularnentul de acordare in anul 2015 a sporurilor pentru con

Avizat pentru legalitate,

fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare, penlru salariatii din cadrul Primariei Municipiirlui
Radauti, instituliilor ;i serviciilor subordonafe pentru anul 2015, conform anexei care 

face
parte integranta [a prezenta dispozilie.

Art. 2. Acordarea sporurilor pentru conditii periculoase si vatamatoare se facg in
conditiile art. 3 din Regulament iar cuantumul igdividual pentru anul 201 5 se facd in

privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, precum gi cele ale OUG nr.83i2014 privind salarizarea personalului platit din

conditiile art. 5, alin. (2) din Regulament. 
I

Afl.3. Sergiqj+klministrafie publicd locald si Serviciu contabilitate. buget-finfn1e
vor aduce la iffi$1fo,p\cderile prezentei dispozilii. I

SECRETAR AL MIJNICIPIULUI,


