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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 Ă R Â R E  

 

Nr. 19 din 28.01.2016 
 

privind aprobarea Regulamentului 

de acordare a sporului pentru condiţii vătămătoare de muncă 

şi aprobarea acordării concediului de odihnă suplimentar pentru 

personalul 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. 1124/2016 iniţiată de către Primarul 

Municipiului Roman - domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi raportul de 

specialitate nr.  1125/2016  întocmit de Serviciul Resurse Umane, Salarizare; 

 - raportul de măsurători nr. 337/2016 efectuate asupra câmpului 

electromagnetic existent în spaţiile de lucru ale Primăriei Municipiului Roman şi 

la alte sedii în care îşi desfăşoară activitatea personal angajat al instituţiei 

noastre,  întocmit de Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. - Sucursala  

Iaşi; 

 - adresa nr. 1041/2016 emisă de  Direcţia de Sănătate Publică Neamţ; 

 - procesul verbal nr. 753/2016 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; 

- art. 18 şi art. 19 din H.G. nr. 250/1992R privind concediul de odihnă şi 

alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu 

specific deosebit şi din unităţile bugetare; 

 - art. 147 alin. (1) din Legea nr. 53/2003R - Codul muncii; 

 - art. 35 din Legea nr.188/1999 R privind Statutul funcţionarilor publici; 

  - avizul  favorabil  nr. 9 din 28.01.2016 al Comisiei pentru buget-finanţe, 

avizul favorabil  nr. 19 din 28.01.2016 al Comisiei juridice, precum şi avizul de 

legalitate nr. 1998 din 28.01.2016 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; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

215/2001R privind administraţia publică locală, 

 

HOTĂRĂŞTE:  
 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul 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, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă 

prevederile H.C.L. nr. 17/28.01.2015 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; 

 

Art. 3. Se aprobă acordarea unui concediu de odihnă suplimentar de 3 zile 

lucrătoare pentru toţi salariaţii din aparatul de lucru al primarului, serviciile 

publice subordonate şi aparatul de lucru al Consiliului Local din locurile de 

muncă în care există condiţii vătămătoare, precum şi pentru personalul nou 

încadrat pe funcţii, personalul care se transferă, personalul redistribuit prin 

reorganizare, personalul care îşi reia activitatea după o perioadă de întrerupere a 

raportului de serviciu/de muncă în măsura în care acesta îşi desfăşoară 

activitatea în aceleaşi condiţii. 

 

 Art. 4. Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

Art. 5. Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor 

interesate prin grija Secretarului Municipiului Roman. 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ, 

                 Consilier,                                        Secretarul Municipiului Roman 

    Doru-Mihai ALEXANDRU                               Gheorghe CARNARIU 

 


