
 

Petru Nistor – primarul comunei Mălini, judeţul Suceava; 

Având în vedere: 

 referatul întocmit de secretarul general al comunei Mălini, prin care se propune 

organizarea activității de prevenire și protecţie în domeniul securității și sănătății în muncă din 

cadrul Primăriei comunei Mălini, judeţul Suceava; 

 prevederile art. 8 alin. (4) din Legea a securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 art. 14 lit. ”d” și art. 17 alin. (3) din HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; 

 art. 155 alin. (1) lit. ”a” și alin. (2) lit. ”c” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. “b” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

D  I  S  P  U  N:  

 
Art. 1. Începând cu luna martie 2021 activitatea de prevenire și protecție în domeniul 

securității și sănătății în muncă se va realiza prin serviciul extern de prevenire și protecție SC 

ATIC RM – SSM SRL, după cum urmează: 

 Instruirea introductiv generală se va face se va face de serviciul extern de prevenire și 

protecție SC ATIC RM – SSM SRL reprezentată prin ing. Trofin Elena și va avea 

durata de 4 ore. 

 Instruirea la locul de muncă se va face de către șeful locului de muncă și va avea 

durata de 4 ore, verificarea instruirii se face de către șeful ierarhic superior. 

 Instruirea periodică se va efectua de către șeful locului de muncă trimestrial, timp de 2 

ore, iar verificarea cunoștințelor se face de către șeful ierarhic superior. 

Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ nr. 554/2004. 

Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică în condiţiile legii: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava. 
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D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  A  
nr. 88 din 22 martie 2021 

privind organizarea activității de prevenire și protecţie în domeniul securității  

și sănătății în muncă din cadrul Primăriei comunei Mălini, judeţul Suceava 

PRIMAR,    

 Contrasemnează, 

Petru NISTOR Secretar general 

 Vasile NOROCEL 


