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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar - Primar 

1 exemplar – GORGAN Flavius 

1 exemplar – S.C. PROFIMAR ML BRASOV SRL   

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 

nr.679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți 

exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei 

comunei Bod. 
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PRIMĂRIA  COMUNEI  BOD 
Școlii, 139, Bod, Brașov, 507015 

tel: +40 268283099   fax: +40 268283190 
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 din 26.03.2021 

 

DISPOZIȚIE nr.127 

privind instruirea periodică pentru securitate și sănătate în muncă 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Constituția României, revizuită în anul 2003, art. 41 lit.c. 

▪ Art.19 lit.a din Legea nr. 319/2006, Legea Securității și Sănătății în muncă, art.7 lit.c și d publicată în 

M.O. nr. 646 din 26 iulie 2006, 

▪ HG nr. 1425/2006, pentru aprobarea normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

319/2006, art.15 alin.4 și 26, publicată în M.O. nr. 882/30.10.2006; 

▪ Legii nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit .b) și art.199 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 

DISPUNE: 

 

Art.1 Prin prezenta  Dispoziție  numesc ca  persoană de legătură  din cadrul  Primăriei BOD cu serviciul 

extern de prevenire şi protecție respectiv – S.C. PROFIMAR ML BRASOV SRL pe d-nul. GORGAN Flavius. 

Art.2 Sarcinile şi atribuțiile persoanei de legătură sunt prezentate în Anexa ce face parte din prezenta 

Dispoziție . 

Art.3  În cazul producerii unui accident de muncă, persoana nominalizată la art. 1 va informa de urgenţă  

pe Primarul comunei BOD, serviciul extern de  SSM asigurat de către S.C. PROFIMAR ML BRASOV S.R.L., 

precum şi Inspectoratul Teritorial de Muncă, în demarării cercetării cauzelor producerii evenimentului. 

 

 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


