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R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  

C O N S I L I U L  L O C A L  

 

H O T Ã R Â R E A  

 
Nr. 17 din 28.01.2015 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 

de acordare a sporului pentru condiţii vătămătoare de muncă 

personalului din aparatul de lucru al primarului municipiului Roman, 

serviciile publice subordonate şi  aparatul de lucru al Consiliului local 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

 Având în vedere : 

- expunerea de motive nr. 1195/2015 iniţiată de către Primarul 

municipiului Roman – dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi raportul de 

specialitate nr. 1196/2015 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, 

Salarizare; 

 - raportul de măsurători nr. 67/2014 efectuat asupra câmpului 

electromagnetic existent în spaţiile de lucru ale Primăriei municipiului Roman şi 

ale încă 8 locaţii diferite ale serviciilor publice subordonate, întocmit de 

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. - Sucursala Iaşi; 

 - adresa nr. 143/2015 emisă de către Direcţia de Sănătate Publică Neamţ; 

 - procesul verbal nr. 1183/2015 al comisiei paritare din cadrul Primăriei 

municipiului Roman;   

- prevederile Anexei nr. 1, Capitolul I, lit. „B”, art. 1 şi Capitolul II, lit. 

„L”, art. 1 din Legea - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice;  

 - art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

  - avizul  favorabil  nr. 7 din 28.01.2015 al comisiei pentru buget-finanţe, 

avizul favorabil  nr. 17 din 28.01.2015 al comisiei juridice, precum şi avizul de 

legalitate nr.  1600 din 28.01.2015 dat de Secretarul municipiului Roman; 

- prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” şi alin. 3, lit. „b” din Legea               

nr. 215/2001R privind administraţia publică locală; 

 În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act 

normativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de acordare a sporului pentru condiţii 

vătămătoare de muncă personalului din aparatul de lucru al primarului 
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municipiului Roman, serviciile publice subordonate şi aparatul de lucru al 

Consiliului local, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 

 Art. 2. Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate va duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 

Art. 3. Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor 

interesate prin grija secretarului municipiului. 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ, 

                 Consilier,                                        Secretarul Municipiului Roman, 

          Vasile MOCANU                                         Gheorghe CARNARIU 

 


