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YIUNICIPIUL RADAUTI

PRIMAR
DISPOZIi[li":,

privind acordarea sporurilor pentru conclitii periculoase sau vatamatoarc. pgntru salariatii din
cadrul Primariei Municipiului Radauti, instituliilor Ei serviciilor subordonate pentru anJl

2015

Primarul Municipiului R6diuli, prin viceprimar Maerean Epifanie-Tiberiu cf.
Ordinului Prefectului judetului Suceava nr.233 I \9.09.2014;

Avand in vedere:
Regulamentul de acordare in anul 2015 a sporurilor pentru conditii periculoase si

vatamatoare, in conformitate cu prevederile Legii cadru nr.284/28.12.2010 privind
salarrzarea personalului platit din fonduri publice, inrrcgistrat cu nr.22Il/16.02.2015;

Buletinele de expertizare a locurilor de muncd, emise de Directia de Sdndtate Publicd
Suceava. nr.22.23.24 9i 25 din 03.02.2015: 

I

Avand in vedere aft. l, alin.2 din OIJG nr. 8312014, privind salarizarea personali.rlui
platit din fonduri publice in anul 20 i 5, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor
publice. cu modificdrile si cornpletdrile ulterioare:

Avand in vedere prevederile Legii cadru nr. 284128.12.2010 piivind salariz{rea
personalului platit din londuri publice. cu rnodificdrile gi completarilc ulterioare:

In baza afi.63, alin.(4) lit.a si a art. 68 alin.(l) din Legea nr.21512001 a administratiei
publice locale, republicata;

DISPUN:

Art. f. incepdnd cu luna februarie 201{, se aproba sporul pentru conditii periculoale si
vatamatoare. in conforrnitate cu prevederile Legii cadru nr. 284128.12.2010 prilind
salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificdrile qi completdrile ulterio'are,
precum qi cele ale OUG nr.83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
in anul 201 5, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, ou modificdrili: ;i
completdrile ulterioare. pentru salariatii din cadrul PrimarLi Municipiului Radauti.
instituliilor gi serviciilor subordonate, confonn anexei (tabel nominal) care face pflrte
integrant[ la prezenta dispozi{ie.

Att. 2. Incepind cu luna februarie 2015, 3e abrogd prevederiie dispoziliilol cu
nr.l9 41 12.02.2014 ;i nr.l9 5 I 12.02.2014.

Ait.3. Serviciul adrrinistra{ie publicd locald si Serviciu contabilitate, bugerfinanle
vor aduce la ederile prezentei dispozilii.g,j

Avizat pentru legalitate,
SECRET,A.R AL MUNICIPULUL

Radauti, t6':N..-EL 201s

Onciul Adrian-Valentin


