
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNA MOAC~A 
PRIMAR 

DISPOZITIA NR. 62/2020 
acordarea sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare doamnei Sinka Kinga

Monika, inspector in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moac~a 

Primarul Comunei Moac~a, judetul Covasna; 
A vand in vedere Referatul nr. l .664/31.08.2020 al Compartimentului financiar

contabil, impozite ~i taxe prin care se propune acordarea sporului pentru conditii periculoase 
sau vatamatoare unor angajati din cadrul primariei comunei Moac~a; 

in baza Buletinului de determinare prin expertizarea locurilor de munca al Directiei de 
Sanatate Publica Covasna nr. 9/2020 inregistrata la Primaria Comunei Moac~ sub nr. 
l .664/31 .08.2020; 

Avand in vedere Procesul-verbal nr. 1.663/31.08.2020 privind acordul salariatilor -
membrii de sindicat din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moaqa, cu 
privire la acordarea sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare de munca unor 
angajati din cadrul compartimentului agricol, compartimentului administraiie publica 
locala ~i compartimentului financiar-contabil , impozite ~i taxe; 

in conformitate cu prevederile art. 3, art. 12 alin. (1) lit. a din Legea nr. 319/2006 a 
securitatii ~i sanattii in munca, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

in baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a ~i b, art. 4, art. 8 din H.G. nr. 569/2017 pentru 
aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de munca, categoriilor de personal, 
marime concreta a sporului pentru conditii de munca, precum ~i conditiile de acordare a 
acestuia pentru familia ocupationala de functii bugetare "Administratie" din administratia 
publica locala; 

in temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. c, art. 155 alin. (4) lit. a ~i art. 196 alin. (1 ) 
lit. b din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

DISPUNE 

Art. 1. - incepand cu data de 1 septembrie 2020 se acorda doamnei Sinka Kinga
Monika, inspector in compartimentul financiar-contabil , impozite ~i taxe din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Moaqa, sporul pentru conditii periculoase 
sau vatamatoare pentru perioada de valabilitate a Buletinului de determinare prin expertizarea 
locului de munca, eliberat de catre Directia de Sanatate Publica Covasna, astfel : 

' 
1. Sinka Kinga Inspector a) suprasolicitarea 100% - 8 15 % din 

Monika aparatului vizual; ore salariul de 

b) suprasolicitarea baza 

atentiei; 
c) suprasolicitarea 

sistemului nervos 
central; 

d) radiatii 
electromagnetice. 



Art. 2. - Cu executarea prezentei dispozitii se insarcineaza Cornpartirnentul financiar
contabil irnpozite ~i taxe din cadrul aparatului de specialitate al prirnarului cornunei Moaqa. 

Moaqa, la 31 august 2020 

Contrasemneaza 
Secretar general al comunei 

Fiilop-Fuer M. Zelinda 
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