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AVIZAT,
SECRETA^JGENERAL

/i

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea sporului pentru condiţii periculoase/vătămătoare pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău
Consiliul Local al Municipiului Zalău,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 33370 din 18 mai 2021 al Primarului Municipiului Zalău, în calitate de iniţiator;
- Referatul Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de
personal privind acordarea sporului pentru condiţii periculoase/vătămătoare pentru funcţionarii publici şi
personalu contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău nr. 8661 (Jin 17 mai 2021, înregistrat la
Primăria Municipiului Zalău sub nr. 33360 din 18 mai 2021;
- Buletinele de determinare prin expertizare a locurilor de muncă eliberate de Direcţia de Sănătate Publică
Sălaj - Medicina muncii pentru Direcţia de Asistenţă Socială Zalău, respectiv Buletinele de determinări prin
expertizare nr. 81, 82,83,84,85,86,87 din 28.(34.2021, precum şi Buletinul de încercare, examene bacteriologiceteste sanitaţie Nr. reg. unic 719-723 din 26.04.2021, Buletinul (le analiză a încărcăturii microbiene Nr. reg. unic
724-747 din 26.04.2021 şi Buletinul de analiză de determinări de microclimat Nr. reg. unic 748-770 din
26.04.2021;
-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zalău;
-Prevederile Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
-H.G. nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor
de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia
pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică locală;
-Art. 1 alin. (3) din O.U.G. nr. 226/2020 privind unele măsuri fi scai-bugetare şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 129 alin. (12) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
-în temeiul art. 129, art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.l. Se aprobă acordarea sporului pentru condiţii periculoase/vătămătoare pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău.
Art.2. Procedura privind stabilirea lociurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a
sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii
bugetare "Administraţie" din administraţia pubjică locală se va aproba prin dispoziţia primarului.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia resurse umane, monitorizare
unităţi de învăţământ-CFG.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cţi:
- Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj;
- Primarul municipiului Zalău;
- Direcţia administraţie publică;
- Direcţia economică;
- Direcţia resurse umane, monitorizare unităţi de învăţământ - CFG;
- Direcţia de Asistenţă Socială Zalău.
PRIMAR,
IONEL CIUNT

Voturi

”pentru”
"împotrivă”
"abţineri" ^
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR
450016 -Zalâu, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj
Telefon: (40)260.610550
Fax,(40)260.661869
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e-mail: primaria@zalausj.ro

Nr. 33370/18.05.2021
REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre privind acordarea sporului pentru condiţii
periculoase/vătămătoare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul
Direcţiei de Asistentă Socială Zalău
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Având în vedere:
-Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
-HG nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă,
a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi
condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie"
din administraţia publică locală;
-Art. 1 alin. (3) din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru
modificarea şi completarea imor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi
completările ulterioare - ”In anul 2021, începând cu luna ianuarie, cuantumul sporurilor,
indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare
care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul
plătit din fonduri publice se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna
decembrie 2020, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea
în aceleaşi condiţii.
Referatul nr. 8661/17.05.2021 al Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău privind stabilirea
locurilor de muncă, a categoriilor de personal privind acordarea sporului pentru condiţii
periculoase/vătămătoare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcţiei
de Asistenţă Socială Zalău.
j
Funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială
Zalău îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă care presupun condiţii periculoase/
vătămătoare, acest lucru fiind confirmat de către Direcţia de Sănătate Publică Sălaj - Medicina
muncii, în Buletinele de determinare prin expertizare a locurilor de muncă (nr. 81 din 28.04.2021,
nr. 82 din 28.04.2021, nr. 83 din 28.04.2021, nr. 84 din 28.04.2021, nr. 85 din 28.04.2021, nr.
86 din 28.04.2021, nr. 87 din 28.04.2021) înregistrate la Direcţia de Asistenţă Socială sub nr.
8638 din 17.05.2021 şi prin;
- Buletinul de încercare, examene bacteriologice-teste sanitaţie Nr.reg.unic 719-723 din
26.04.2021, înregistrate la Direcţia de Asistenţă Socială sub nr. 8658 din 17.05.2021;
- Buletinul de analiză a încărcăturii microbiene Nr.reg.unic 724-747 din 26.04.2021,
înregistrate la Direcţia de Asistenţă Socială sub nr. 8660 din 17.05.2021;
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- Buletinul de analiză de determinări de microclimat Nr.reg.unic 748-770 din
26.04.2021, înregistrate la bifeeţia de Asistenţă Socială sub nr. 8659 din 17.05.2021
în baza dispoziţiilor cuprinse la art. 23 din Legeă-cadru 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi în
conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor
de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de
acordare a acestuia pentru familia de funcţii bugetare "Administraţie” din administraţia publică
locală, aprobat prin HG nr. 569/2017, se constată că în baza buletinelor de determinare,
menţionate mai sus, funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcţiei de
Asistentă Socială Zalău au dreptul să beneficieze de un svor pentru condiţii
periculoase/vătămătoare de 15% din salariul de bază.
Prin Adresa Direcţiei de Asistentă Socială Zalău nr. 8704 din 17.05.2021 înregistrată la
Primăria municipiului Zalău sub nr. 33i60 din 18.05.2021 a fost înaintat Referatul nr. 8661 din
17.05.2021, referat prin care, potrivit prevederilor art. 8 din Regulamentul menţionat mai sus, au
fost aprobate locurile de muncă, categoriile de personal şi s-a stabilit concret sporul pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă ce
presupun condiţii periculoase/vătămătpare din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău,
începând cu luna iunie 2021.
Precizez faptul că în bugetul local, la capitolul cheltuieli de personal, sunt alocate sumele
necesare pentru plata sporurilor pentru condiţii periculoase/vătămătoare în procent de 10% pentru
funcţionarii publici şi personalul cpntractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău
pentru anul 2021.
Având în vedere prevederile art. 129 alin. (12) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia: ^Consiliul local
hotărăşte acordarea unor sporuri şi a altorfacilităţi, potrivit legii, personalului angajat în cadrul
aparatului de specialitate al primaruluţşi serviciilor publice de interes local. ”
In temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) coroborate cu art. 196, alin. (1) din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propun spre
dezbatere şi aprobare Proiectul de jhotărâre privind acordarea sporului pentru condiţii
periculoase/vătămătoare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcţiei
de Asistenţă Socială Zalău.
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Primar,
IONEL CIUNT
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Direcţia resurse umane, monitorizare unităţi de învăţământ, CFG
Direcţia economică
Nr. 33371/18.05.2021
'
Aprobat,
Primar
Ionel Ciunt

RAPORT DE SPECIALITATE ^
Ia proiectul de hotărâr|S privind acordarea sporu|pF^ntru condiţii
periculoase/vătămătoare pentru funcţionarii publici şi^rsonalul contractual din
cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău
Având în vedere:
Referatul de aprobare nr. 33370 din 18.05.2021 al proiectului de hotărâre privind
acordarea sporului pentru condiţii periculoase/vătămătoare pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău.
Proiectul de hotărâre, privind acordarea sporului pentru condiţii
periculoase/vătămătoare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul
Direcţiei de Asistentă Socială Zalău.
Funcţionarii publici şi persdnalul contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială
Zalău îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă care presupun condiţii
periculoase/vătămătoare, acest lucru fiind confirmat de către Direcţia de Sănătate Publică
Sălaj - Medicina muncii, conform următoarelor documente:
- Buletin de determinare prin expertizare nr. 81 din 28.04.2021;
- Buletin de determinare prin expertizare nr. 82 din 28.04.2021;
- Buletin de determinare prin expertizare nr. 83 din 28.04.2021;
- Buletin de determinare prin expertizare nr. 84 din 28.04.2021;
- Buletin de determinare prin expertizare nr. 85 din 28.04.2021;
- Buletin de determinare prin expertizare nr. 86 din 28.04.2021;
- Buletin de determinare prin expertizare nr. 87 din 28.04.2021;
- Buletin de încercare, examene bacteriologice-teste-sanitaţie Nr. reg. unic 719-723
din 26.04.2021;
- Buletin de analiză a încărcăturii microbiene Nr. reg. unic 724-747 din 26.04.2021;
- Buletin de analiză de determinări de microclimat Nr. reg. unic 748-770 din
26.04.2021.
Buletinele de determinare prin expertizare au fost eliberate de către Direcţia de Sănătate
Publică Sălaj - Medicina muncii. în conformitate cu HG nr. 569/2017 pentru aprobarea
Regulamentului privind stabilirea, locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea
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concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia
pentru familia ocupaţională de fimcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică
locală.
La eliberarea Buletinelor de determinare prin expertizare a locurilor de muncă s-au avut
în vedere criteriile prevăzute la art. 3, alin. (1) din Regulamentul privind stabilirea locurilor
de muncă, a categoriilor de person'al, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă,
precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare
"Administraţie” din administraţia publică locală, aprobat prin HG nr. 569/2017.
în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău, ţinând cont de criteriile menţionate la
art. 3, alin. (1) din Regulamentul privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de
personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile acestora
pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie” din administraţia publică
locală - aprobat prin HG nr. 569/2017, au fost identificaţi 4 factori de risc, funcţionarii
publici şi personalul contractual având dreptul să beneficieze de un spor de condiţii
periculoase/vătămătoare în procent de 15% din salariul de bază.
Luând în considerare faptul că Buletinele de determinare prin expertizare au fost
eliberate de către Direcţia de Sănătate Publică Sălaj - Medicina muncii în cursul lunii aprilie
2021, Serviciul de resurse umane, salarizare a făcut propunerea de aprobare, ordonatorului
principal de credite, a locurilor de muncă, categoriile de personal şi stabilirea concretă, de la
caz la caz, a sporurilor pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în condiţii
periculoase/vătămătoare având în vedere prevederile art. 8 din Regulamentul pentru stabilirea
locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de
muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii
bugetare "Administraţie” din admihistraţia publică locală, aprobat prin HG nr. 569/2017.
S
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Potrivit prevederilor:
•
- Art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare ^'Locurile de muncă şi categoriile de
personal, precum şi mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în
anexele nr. I - VIII şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc, în cel mult 60 de zile de
la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin regulament-cadru
elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate
bugetară, respectiv învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, cultură, diplomaţie, justiţie,
administraţie, de către instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum
şi de către autorităţile publice centrale autonome, care se aprobă prin hotărâre a
Guvernului*), la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare, a fiecăreia dintre
instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională sau afiecăreia dintre autorităţile
publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi al Ministerului
Finanţelor Publice şi cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative domeniului de
activitate.
- Art. 25*), alin. (1) din Legea cadru nr. 153/2017 - ''Suma sporurilor, compensaţiilor,
adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă,
acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 30% din
suma salariilor de bază, a soldelor^ de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor
gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a
indemnizaţiilor de încadrare şi a indemnizaţiilor lunare, după caz
2

- Art. 1 alin. (3) din OUG nr. 226I2Q2Q privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările
şi completările ulterioare - ”în anul 2021, începând cu luna ianuarie, cuantumul sporurilor,
indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare
care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază
personalulplătit dinfonduri publice se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru
luna decembrie 2020, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară
activitatea în aceleaşi condiţii.
- HG nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de
muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă,
precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare
"Administraţie" din administraţia publică locală;
- Art. 129, alin. (12) din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ ”Consiliul local
hotărăşte acordarea unor sporuri şi a altor facilităţi, potrivit legii, personalului angajat în
cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local.
In scopul acordării drepturilor salariale cuvenite (sporul pentru condiţii
periculoase/vătămătoare), potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia
ocupaţională de funcţii bugetare' "Administraţie” din administraţia publică locală şi a
Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea
concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia
pentru familia ocupaţională "Administraţie” din administraţia publică locală,
facem cunoscut faptul că în bugeţul local, la capitolul cheltuieli de personal, sunt prevăzute
sumele necesare pentru plata sporului pentru condiţii periculoase/vătămătoare în procent de
10% pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă
Socială Zalău, pentru anul 2021.
Menţionăm faptul că la Creşa "Voinicel” Zalău procedura privind stabilirea locurilor
de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă,
precum şi condiţiile de acordare a acestuia conform prevederilor
; din HG nr. 569/2017,
este în curs de desfăşurare, urmând ca la finalizarea acesteia în situaţia în care se vor obţine
buletine de analiză cu factori de risc, vom supune f spre aprobare Consiliului Local acordarea
sporului pentru condiţii periculoase/vătămătoare pentru personalul cotractual din cadrul
acesteia.
Menţionăm de asemenea că buletinele de determinare prin expertizare emise de
Direcţia de Sănătate Publică Sălaj pentm Serviciul de Administrare a Domeniului Public
Zalău îşi încetează aplicabilitatea în luna octombrie 2021 şi în consecinţă se va urma aceeaşi
procedură de aprobare a sporului pentru condiţii periculoase/vătămătoare şi pentru Serviciul
de Administrare a Domeniului Public Zalău la emiterea buletinele de determinare prin
expertizare de către Direcţia de Sănătate Publică Sălaj.
Urmare a celor expuse mai sus. Proiectul si Referatul de aprobare îndeplinesc
condiţiile pentru a fî supuse dezbaterii si aprobării Consiliului Local.
Director econţomic,
Mariana Cj

Director resgîM’se umane,
Mihaern Qmiţan
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CONSILUIL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALĂU
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ZALĂU
450016-2ialău, Piaţa luliu Maiiiu Mr.4-d, Judeţul Sălaj
Tel.(40)2âDje617â9
Fax.(40)2fi0/(B2567
CF14S92S56
WWW.daszalau.ro
e-inail: o£ăce@daszalau.ro

Serviciul Resurse Umane si Programe Sociale
Compartiment Resurse Umane
Nr.8704 dini 7.05 .2021

MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU
Nr, de î^egistrare

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU

Ataşat va inaintam Referatul iir.8661 din data de 17.05.2021 privind stabilirea
locurilor de munca a categoriilor de personal privind acordarea sporului pentru
condiţii periculoase/vatamatoare pentru Direcţia de Asistenta Sociala Zalau in
vederea aprobării in cadrul şedinţei de Consiliu Local.

Cu consideraţie,
Director executiv,

Şef serviciu resurse umane si programe sociale
Chiş Felicia Adriana

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALĂU
DIRECŢIA PE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ZALĂU
4SQ01j6-ZaJâu, Piaţa liiliu Maiiiu nr.4-6, Judeţul; Sâlaj
tel.(40)2fl0«617fi9
Fax. (40)260/(532567
(iF14g92^
www.das2alau.ro
e-inail: office@das2alaUiro

Direcţia de Asisteanţă Socială Zalău
Serviciul resurse umane si programe sociale
Nr. 8661 din 17.05.2021
Aprobat,
Primar
Ionel Ciunt

REFERAT
Privind stabilirea locurilor de muncă a categoriilor de personal privind
acordarea sporului pentru condiţii periculoase/vătămătoare pentru funcţionarii
publici şi personalul contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău

Având în vedere:
Prevederile art. 23 din Legea nr. 153/2017, Legea-cadru privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice ‘‘‘‘Locurile de muncă şi categoriile de personal,
precum şi mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexele
nr. I - VIII şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc, prin regulament-cadru
elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare. ” cu modificările şi
completările ulterioare.
în temeiul art. 8 din HG nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind
stabilirea locurilor de muncă şi a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului
pentru condiţii de muncă precum şi condiţiile de acordare a acestora pentru familia
ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie” din administraţia publică locală
"'Locurile de muncă, categoriile de personal şi stabilirea concretă, de la caz la caz a
sporurilor pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în condiţii periculoase sau
vătămătoare se aprobă de ordonatorul principal de credite la propunerea structurii cu
atribuţii în domeniul resurselor umane, consultarea sindicatelor sau a reprezentanţilor
salariaţilor, după caz. ”
întrucât la data de 8 iunie 2021 încetează aplicabilitatea documentelor eliberate
de Direcţia de Sănătate Publică Sălaj, în baza cărora a fost acordat sporul pentru condiţii

periculoase/vătămătoare în procent de 10% pentru Directorul executiv al Direcţiei de
Asistenţă Socială Zalău ,Directorul executiv adjunct al Direcţiei de Asistenţă Socială
Zalău,precuni şi pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău, în
vederea expertizării locurilor de muncă şi a categoriilor de personal pentru stabilirea
cuantumului sporului pentru condiţii periculoase/vătămătoare la locul de muncă unde
îşi desfăşoară activitatea funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul
Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 2) şi ale
art. 4) din HG nr. 569/2017, au fost efectuate măsurători care confirmă existenţa
factorilor de risc pentru locurile respective de muncă:
• Zalău - Piaţa luliu Maniu nr. 4-6 Direcţia de Asistentă Socială Zalău
• Zalău - Str. loan Slavici nr.8 - Centrul de Zi Pentru Persoane Vârstnice „ Tinereţe
fără Bătrâneţe “
• Zalău - Str. Aleea Toamnei nr.9 - Centrul Social de Urgenţă
Conform art. 4) din HG nr. 569/2017 - ”La stabilirea, de la caz la caz, a cuantumului
sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă se au în vedere următorii
factori de risc:
a) existenţa factorilor nocivi şi mecanismul de acţiune a acestora asupra
organismului;
b) intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;
c) durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi;
d) existenţa unor condiţii de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, care
determină un risc de îmbolnăvire sau de accidentare;
e) structura şi nivelul morbidităţii în raport cu specificul locului de muncă. ”
Funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială
Zalău îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă ce presupun condiţii
periculoase/vătămătoare, acest lucru fiind confirmat de către Direcţia de Sănătate Publică Sălaj
- Medicina muncii, fapt ce rezultă din Buletinele de determinare prin expertizare a locurilor de
muncă:
1. Buletin de determinare prin expertizare nr. 81/28.04.2021;
2. Buletin de determinare prin expertizare nr. 82/28.04.2021;
3. Buletin de determinare prin expertizare nr. 83/28.04.2021;
4. Buletin de determinare prin expertizare nr. 84/28.04.2021;
5. Buletin de determinare prin expertizare nr. 85/28.04.2021;
6. Buletin de determinare prin expertizare nr. 86/28.04.2021;
7. Buletin de determinare prin expertizare nr. 87/28.04.2021;
8. Buletin de determinare prin expertizare nr 81-87/26.04.2021 înregistrate la
Direcţia de Asistenţă Socială Zalău sub nr. 8638/17.05.2021;
9. Buletin de analiză a încărcăturii microbiene nr. 724-747 din 26.04.2021,
înregistrat la Direcţia de Asistenţă Socială Zalău sub nr.8660 /17.05.2021;
10.Buletin de analiză de determinări de microclimat nr. 748-770 din 26.04.2021,
înregistrat la Direcţia de Asistenţă Socială Zalău sub nr.8659 /17.05.2021.
11.Buletin de incercare, examen bacteriologice- teste sanitaţie nr. 719-723 din
26.04.2021, înregistrat la Direcţia de Asistentă Socială Zalău sub nr.
8658/17.05.2021.

La eliberarea buletinelor de determinare prin expertizare a locurilor de muncă
au fost respectate criteriile prevăzute la art. 3, alin. 1) din Regulamentul privind
stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului
pentru condiţii de muncă, aprobat prin HG nr. 569/2017.
In cadrul Direcţiei de Asistentă Socială Zalău în urma măsurătorilor efectuate sa constatat existenţa a 4 factori de risc cum este precizat la art. 4 din Regulamentul
privind stabilirea locurilor de muncă şi a categoriilor de personal, mărimea concretă a
sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru
familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie” din administraţia publică
locală, aprobat prin HG nr. 569/2017. în acest sens funcţionarii publici şi personalul
contractual din cadrul Direcţiei de Asistentă Socială Zalău au dreptul să beneficieze
de un spor de condiţii periculoase/vătămătoare în procent de 15% din salariul de bază.
înainte de demararea procedurii pentru obţinerea determinărilor conducerea
Direcţia de Asistentă Socială Zalău a luat măsuri de normalizare a condiţiilor de muncă
(cum ar fi: achiziţionarea unor scaune ergonomice, achiziţionarea de calculatoare şi
monitoare noi, achiziţionare echipament de protecţie).
A
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Precizăm că potrivit art 8 din HG nr. 569/2017 s-a respectat procedura de
consultare a organizaţiilor sindicale reprezentative - Sindicatul CIVITAS.
Potrivit prevederilor art. 25, alin. 1) din Legea-cadru nr. 153/2017 - '"Suma
sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv
cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator
de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de
funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut,
gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizaţiilor de
încadrare şi a indemnizaţiilor lunare, după caz. ”
Conform prevederilor art. 1 alin 3) din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri
fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea
unor termene - "în anul 2021, începând cu luna ianuarie, cuantumul sporurilor,
indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de
salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care
beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine cel mult la nivelul
cuantumului acordat pentru luna decembrie 2020, în măsura în care personalul ocupă
aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. ”
Menţionăm că sumele necesare acordării sporului pentru condiţii
periculoase/vătămătoare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul
Direcţiei se Asistenţă Socială Zalău se încadrează în sumele prevăzute, pentru cheltuieli
de personal, în bufetul anului 2021 si respectă prevederile O. U.G nr. 226/2020 privind
unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
şi prorogarea unor tennene^

a

Urmare a celor menţionate mai sus propunem aprobarea locurilor de muncă,
cateşoriilor de yersonal si acordarea sporului pentru condiţii

IO

periculoase/vătămătoare, în procent de 10%, pentru funcţionarii publici si
personalul contractual din cadrul Direcţiei de Asistentă Socială Zalău, conform
anexei 1 la prezentul referat

Director executiv,
Baboş Dorina

Şef serviciu resurse umane
Chiş Felicia Adriana
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Anexă Ia Referatul nr. 8661 din 17.05.2021
Aprobat,
Primar
Ionel Ciui

Locurile de muncă/categoriile de funcţii pentru ca^e^ propune acordarea
sporului pentru condiţii periculoase/vătămătoare^ urmare a determinărilor
efectuate de Direcţia de Sănătate Publică Sălaj
Buletin de determinare prin expertizare nr. 81 din 28.04.2021-4 factori de risc
Nr.
Sporul pentru condiţii
Funcţia/direcţia/serviciul/biroul/compartimentul
crt.
periculoase/vătămătoare
1.
Directorul executiv
10%
2.
Directorul executiv adjunct
10%
3.
Compartimente subordonate directorului executiv
10%
3.1. Compartiment control intern
10%
managerial,programe,proiecte şi informare
3.2.
Centrul de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc de
10%
separare de părinţi
3.3.
Serviciu
protecţia
copilului
şi
autoritatea
10%
tutelară,prevenire abuz, neglijare
3.4.
Serviciu resurse umane şi programe sociale
10%
3.5
Birou alocaţii- indemnizaţii pentru copii, şi intervenţii în
10%
situaţii de risc
3.6
Compartiment audit public intern
10%
3.7
Serviciu economico-financiar
10%
3.8
Birou Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi şi Persoane
10%
Vârstnice, Intervenţii în Situaţii de Urgenţă__________
3.9
Serviciul cabinete medicale şcolare şi asistenţă medicală
10%
comunitară
4.
Compartimente subordonate directorului executiv
10%
adjunct
4.1
Compartiment Comunicare, Registratură, Relaţii cu
10%
Publicul şi Evaluare Iniţială______________________

4.2

Serviciul Evidenţă şi Plată Beneficii de Asistenţă
10%
Socială, Servicii Sociale, Prevenirea Marginalizării
Sociale
4.3
Serviciul Cantina de Ajutor Social
10%
4.4
Serviciul Centru Social de Urgenţă
10%
4.5
Centrul pentru victimele violenţei domestice
10%
Buletin de determinare prin expertizare nr. 82 din 28.04.2021 - 4 factori de risc
Nr.
Sporul pentru condiţii
Funcţia/direcţia/serviciul/biroul/compartimentul
crt.
periculoase/vătămătoare
1.
Compartimentul control intern managerial, programe,
10%
proiecte şi informare
1.1. Pe domeniul SCIM
10%
1.2. Pe domeniul Programe, Proiecte, Informare
10%
1.3.
Serviciu protecţia copilului şi autoritate tutelară,
10%
prevenire abuz, neglijare
Buletin de determinare prin expertizare nr. 83 din 28.04.2021 - 4 factori de risc
Nr.
Sporul pentru condiţii
Funcţia/direcţia/serviciul/biroul/compartimentul
crt.
periculoase/vătămătoare
1.
Serviciu resurse umane şi programe socială
10%
1.1. Compartiment Resurse Umane
10%
1.2. Compartiment Juridic
10%
1.3
Compartiment Relaţii cu Asociaţii şi Fundaţii10%
Contractare Servicii Sociale
1.4
Compartiment Centrul de zi pentru persoane vârstnice
10%
„Tinereţe fără Bătrâneţe”________________________
1.5
Centrul de zi pentru persoane vârstnice „ A doua
10%
familie”
Buletin de determinare prin expertizare nr. 84 din 28.04.2021- 4 factori de risc
Nr.
Sporul pentru condiţii
Funcţia/direcţia/serviciul/biroul/compartimentul
crt.
periculoase/vătămătoare
1.
Biroul Alocaţii- Indemnizaţii pentru copii şi Intervenţii
10%
în Situaţii de Risc______________________________
2.
Biroul Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi şi Persoane
10%
Vârstnice, Intervenţii în situaţii de Urgenţă__________
3.
Serviciul cabinete Medicale Şcolare şi Asistenţă
10%
Medicală Comunitară
Buletin de determinare prin expertizare nr. 85 din 28.04.2021- 4 factori de risc
Nr.
Sporul pentru condiţii
Funcţia/direcţia/serviciul/biroul/compartimentul
crt.
periculoase/vătămătoare
1.
Compartiment Audit Public Intern
10%
2.
Serviciul Economico-Financiar
10%
2.1
Compartiment Achiziţii publice
10%
2.2
Compartiment F inanciar-Contabilitate
10%
2.3
Compartiment Salarizare
10%
2.4
Compartiment Administrativ
10%

a

Buletin de determinare prin expertizare nr. 86 din 28.04.2021- 4 factori de risc
Nr.
Sporul pentru condiţii
Funcţia/direcţia/serviciul/biroul/compartimentul
crt.
periculoase/vătămătoare
1.
Compartiment Comunicare, Registratură, Relaţii cu
10%
Publicul şi Evaluare Iniţială__________________
2.
Serviciul Evidenţă şi Plată, Beneficii de Asistenţă
10%
Socială,Servicii Sociale, Prevenirea Marginalizării
Sociale
3.
Serviciul Cantina de Ajutor Social
10%
10%
Buletin de determinare prin expertizare nr. 87 din 28.04.2021- 4 factori de risc
Nr.
Sporul pentru condiţii
Funcţia/direcţia/serviciul/birouFcompartimentul
crt.
periculoase/vătămătoare
1.
Serviciul Centrul Social de Urgenţă
10%
1.1. Compartimentul Adăpost de Noapte
10%
1.2. Compartiment găzduire pe perioadă determinată pentru
10%
persoane cu risc social
1.3. Compartiment cazare tineri dezinstituţionalizaţi_____
10%
1.4. Compartiment centrul de zi pentru integrarea socială a
10%
persoanelor fără adăpost_______________________
1.5. Compartiment centrul pentru victimele violenţei
10%
domestice

Director executiv,
Babos Dorin
1

Şef serviciu resurse umane
Chiş Felida Adriana
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