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D I S P OZ I Ţ I E 

cu privire la constituirea Comitetului de securitate și sănătate  

la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 

 - referatul nr. 4314/9 martie 2017 al Biroului resurse umane cu privire la constituirea 

Comitetului de securitate și sănătate în muncă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

 - procesul verbal nr. 4263/9 martie 2017 cu privire la desemnarea reprezentanților 

lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor 

 Având în vedere prevederile:  

 - art. 104 alin. 1 lit. a și lit. f din Legea nr 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 19 din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  - art. 57 alin. 1, art. 58, art. 59, art. 60 alin. 3 lit. b și art. 63 din Normele metodologice 

de aplicare a Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, aprobate prin H.G. nr. 

1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată cu modificările și completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

 

 Art. 1. Aprob înființarea Comitetului de securitate și sănătate în muncă - organ paritar 

constituit la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, în vederea 

participării şi consultării periodice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în următoarea 

componență:  

 Reprezentanți din partea angajatorului: 

 Președinte:  Alin Florin CUCUI  - vicepreședinte;  

 Membri:  Horațiu Zaharia SUCIU  - șef birou, Biroul resurse umane; 

               Romana Maria RUSU  - șef serviciu, Direcția juridică și relații 

        publice - Serviciul juridic-contencios. 

 Reprezentanți din partea lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi 

sănătăţii lucrătorilor: 

 Membri:  Paul Marius HAȚEGAN - șef serviciu, Serviciul administrativ; 

    Camelia Ileana LAZĂR - șef serviciu, Serviciul buget – venituri; 

    Floare PERȚA  - șef serviciu, Direcția gestionarea  

        patrimoniului - Serviciul administrarea  

        domeniului public și privat. 

 Reprezentatul serviciului extern de prevenire și protecție; 

 Membru:  Persoana desemnata de către prestatorul de servicii 

 Reprezentatul serviciului extern de medicina muncii. 

 Membru:  Medicul de medicina muncii desemnat de către prestatorul de servicii 

 

 



 Art. 2. Numesc secretar al Comitetului de securitate și sănătate în muncă pe doamna Ioana 

Silvia MATEI - consilier superior, Biroul resurse umane. 

 Art. 3. Reprezentanţii lucrătorilor în comitetul de securitate şi sănătate în muncă sunt 

numiți pe o perioadă de 2 ani.  

 Art. 4.  Comitetul de securitate și sănătate în muncă va îndeplini atribuțiile prevăzute la 

art. 67 din H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii de securitate și sănătate în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

  Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor 

desemnate, Direcţiei juridice şi relaţii publice și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

                     Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
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