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DISPOZIŢIE 

 

privind desemnarea domnului Apăfăian Teodor pe linie de securitate fizică  

 la nivelul Primăriei Comunei Teaca 

 

 

 

 

PRIMARUL COMUNEI TEACA, JUDEŢUL  BISTRIȚA-NĂSĂUD 

 

 

 

Având în vedere: 

- referatul compartimentului de specialitate  privind desemnarea persoanei pe linie de securitate 

fizică  la nivelul Primăriei Comunei Teaca 

 

În conformitate cu: 

- prevederile Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă 

- prevederile H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 

În temeiul prevederilor art. 63 alin.(5), lit.b), art.68 alin(1) şi art.115 alin(1)  lit.a) din Legea  nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

D I S P U N E: 

 

Art.1. Se numește responsabil pe linie de securitate fizică la nivelul Comunei Teaca domnul 

Apafăian Teodor, șef S.V.S.U. Teaca, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei 

Teaca. 

Art.2. Persoana nominalizată la art. 1 va avea următoarele atribuții: 

 

      a)  Îndeplinirea și monitorizarea planului de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, 

sanitare, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor; 

      b)   Difuzarea instrucțiunilor proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate 

și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale unității/întreprinderii, precum și 

ale locurilor de muncă/posturilor de lucru în întreprindere și/sau unitate; 

      c)  Verificarea însușirii și aplicării de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire 

și protecție, a instrucțiunilor proprii, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul 

securității și sănătății în muncă stabilite prin fișa postului; 

      d) Asigurarea informării și instruirii ( instruirea la locul de muncă și periodică) lucrătorilor din 

domeniul securității fizice și verificarea ( după instruire la locul de muncă și după instruirea periodică) 

însușirii de către lucrători a informațiilor primite; 

      e)  Asigurarea ca toți lucrătorii să fie instruiți pentru aplicarea planului de acțiune în caz de pericol 

grav și iminent, conform prevederilor art. 101 – 107 din H.G. 1425/2006; 

      f)  Monitorizarea funcționării sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și 

control, precum și a instalațiilor de ventilare sau a altor instalații pentru controlul noxelor în mediul de 

muncă; 

 



 

      g)  Verificarea stării de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, 

precum și a sistemelor de siguranță; 

      h)    Participarea la cercetarea evenimentelor conform competențelor prevăzute la art. 108 – 114 din 

H.G. 1425/2006; 

      i)     Întocmirea evidențelor conform competențelor prevăzute la art. 108 – 114 din H.G. 1425/2006; 

      j)    Să execute instruirile colective; 

      k)   Să respecte legislația în domeniu; 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează persoana nominalizată la 

art.1. 

 Art.4. Prezenta dispoziție se comunică  cu: 

- Instituția Prefectului-Județul Bistrița-Năsăud 

- Persoana nominalizată la art.1 

 

 

 

 

                             

                               PRIMAR,                                          Avizat pentru legalitate, 

                   Muntean Damian Iustian  Secretar, 

                                                                                                                       Cioșan Ana 
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