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Nr. 7269/G/FC/26.04.2017

APROB,
PREFECT
D nu -Emil H L LAI

REFERAT
În vederea asigur rii condi iilor de securitate şi s n tate în munc

şi pentru prevenirea

accidentelor şi a bolilor profesionale, la nivelul Institu iei Prefectului – Jude ul Alba func ioneaz
Comitetului de securitate şi s n tate în munc , constituit în conformitate cu Hot rârea Guvernului nr.

1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securit ii şi
s n t ii în munc nr. 319/2006.
În baza prevederilor art. 62 din H.G. 1425/2006, preşedintele Comitetului de securitate şi
s n tate în munc este prefectul sau reprezentantul s u legal.
Conform Hot rârii Guvernului nr. 165/2017, domnul D nu -Emil H L LAI a fost numit prin
H.G. 165/2017 în func ia public de prefect al jude ului Alba.
Având în vedere cele men ionate, propun emiterea ordinului pentru modificarea componen ei
acestui comitet.

Avizat,
Şef serviciu,
Maria PAVEL

O.L./O.L., 5 ex., II.C.11.12

Întocmit,
consilier - S.F.C.R.U.R.P.A
Otto LU

ORDINUL Nr. 163
Prefectul jude ului Alba, D nu -Emil H L LAI;
Având în vedere referatul nr. 7269/G/FC/26.04.2017 prin care se propune emiterea ordinului
pentru modificarea componen ei Comitetului de securitate şi s n tate în munc
din cadrul Institu iei
Prefectului - Jude ul Alba;
inând cont de prevederile art. 7 al Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi s n tatea în munc ,
ale art. 57 şi urm toarele din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 a
securit ii şi s n t ii în munc aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modific rile şi complet rile
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 26 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi institu ia
prefectului, republicat cu modific rile şi complet rile ulterioare, emit prezentul
O R D I N:
Art. I Ordinul prefectului jude ului Alba nr. 35/2017 se modific şi se completeaz dup cum
urmeaz :
Articolul 2 va avea urm torul cuprins:
“Art. 2 Pentru realizarea inform rii, consult rii şi particip rii lucr torilor la elaborarea m surilor şi
activit ilor de prevenire şi protec ie, la nivelul Institu iei Prefectului – Jude ul Alba se constituie Comitetul
de securitate şi s n tate în munc în urm toarea componen :
Preşedinte:
D nu -Emil H L LAI, prefect al jude ului Alba;
Membri:
Daniel CIULEA, consilier - Serviciul dezvoltare economic , conducerea serviciilor publice
deconcentrate, afaceri europene, situa ii de urgen ;
Corneliu RADU, medic medicina muncii;
Cosmin BARBU, agent de poli ie – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi
Înmatriculare a Vehiculelor Alba;
Neagu Gabriel, agent de poli ie - Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Eviden a
Paşapoartelor Simple Alba;
Corina LEHEDEA, consilier - Serviciul dezvoltare economic , conducerea serviciilor publice
deconcentrate, afaceri europene, situa ii de urgen ;
Secretar:
Otto LU , consilier - Serviciul financiar-contabilitate, resurse umane, rela ii publice,
administrativ.”
Art. II Serviciul financiar-contabilitate, resurse umane, rela ii publice va comunica prezentul
ordin tuturor angaja ilor Institu iei Prefectului - Jude ul Alba.
Alba Iulia, 26.04.2017

PREFECT
D nu -Emil H L LAI
Avizat pentru legalitate,
Șef serviciu
Ovidiu CAZACU

O.L./O.L., 5 ex., II.C.11.12

Avizat,
Şef serviciu F.C.R.U.R.P.A.
Maria PAVEL

Întocmit,
consilier - S.F.C.R.U.R.P.A.
Otto LU

O.L./O.L., 5 ex., II.C.11.12

