CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI
DISPOZITIIT
privind acordarea sporului pentru condilii de munctr vdttrmitoare personalului ditr cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Jude{ean Mehedinfi
Avdnd

in vedere Referatul

comun

w.

1242612018

al Direcliei Economice, Compartimentului

Resurse Umane, Compartimentului Juridic Ei al Compartimentul Autorizare
si Monitorizare Activitate
'l ransport prin
care se plopune acordarea sporului penhu condilii de munce vatamfto,.Ie, in procent de

15% aplicat

la salariul de bazd, funclionarilor qi personalului contractual din cadrul

specialitate al

consiliului Judelean Mehedinli carc i$i

aparaturui de
desfa$oara acdvitatea in cadrul programului normal

de lucru;

Ludnd in considerare Buletinul de expertizare r.4)r2r.09.20rg, emis de Direclia de sa.netate
Publicd Mehedinli, comunicat de c6tre Direclia de senatate I'ubrica Mehedinli p n adresa nr. g678/20rg
ircgistratd la Consiliul Judelean Mehedirlj sub nr.12236/20lii ;
in conformitate cu prevederile art.l, alin.l din Subcapitolul 2: lit B,,Reglementdri specifice
personalului incadrat pe baza de conuact individual de munci-personal contractual din adminishatia
public6" al capitolului II din anexa nr. vlll- Familia ocupalionali pe func1ii bugetare ,,Administralie ,,la
Legea - cadru n,.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice qi prevederile H.G.
t.o.569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor
de
personal, mirimea concre6 a sporului pentru condilii de muncd, precum
condiliile
de
acordare
a
9i
acestuia pentru familia ocupafionala de funclii bugetare "Adminisrralie" din administmlia publicd locala
;
in temeiul imputemici lor date p n prevederile art.l02-alin.(3), art.l03, afi.lO4-alin.(1)-lit.,,l,qi
ale an.l06-alin.(l ) din Legea nr. 215/2001 privind administraqia publicd local6, republicata
actualizata:

PRE9EDINTELE CONSILIULUI.XUDETEAN MEHEDINT't

ti

DISPUNE:

Art.l

Se acordd spo^ pentru condilii vatamatoare de muncd in procent de 15% aplicat la salariul
funcliona lor publici din cadrul aparatului de specialitate al consiliului Judefean Mehedinii care
i$i deslisoara activitarea in sediul autorififii, corespunzator timpului lucrat.
Art'2 se acorda sporul pentru condi[ii vatdmatoare de munca in procent de 15yo aplicat la salariul
de baza, personalului contactual din cacrul aparatului de specialitate al consiliului Judelean Mehedinti
caLre iqi deslEgoard activitatea in sediul autoriulii, corespunzator timpului lucrat.
Art.3 EvidenF zilnicd a timpului lucrat se va certifica de conducatorul fiectuei stmcturi
oryanizatorice, in baza figelor lunare de prezenld, care atesta timpul efectiv lucmt in condilii de muncd

dc baz5,

v,(Smdtoare.

Art,4 Prin g ja Serviciului Administra{ie publicd Locali, Relalia cu Consiliul Judetean, peritii
prezenta dispozilie va fi comunicata pd4ilor interesare precum qi Institutiei prefectului Judelului
Mehedinli.
Emisa

astazi,

PRE$[DINTE,

A,\-c*.{

O1 10.2018,

in Municipiul Drobeta:[umu Severin.
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