DISPOZIȚIA privind stabilirea măsurilor pentru
reglementarea fumatului în cadrul Primăriei Orașului
Tălmaciu
PRIMARUL ORAȘULUI TĂLMACIU;
Analizând referatul nr.2455/2016 întocmit de coordonator SVSU Tălmaciu prin care propune
stabilirea măsurilor pentru interzicerea fumatului în instituție;
În baza Legii 15/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și
combaterea efectelor consumului produselor de tutun;
În conformitate cu art. 68 alin.1 și art.115 alin.1 litera a din Legea nr.215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUN:
Art.1-Începând cu data de 17.03.2016 se stabilesc următoarele măsuri pentru reglementarea
fumatului în cadrul Primăriei Orașului Tălmaciu , astfel:
1. Se interzice fumatul în toate spațiile publice închise și spațiile închise de la locul de
muncă din cadrul Primăriei Orașului Tălmaciu.
2.Se vor amplasa indicatoare prin care să indice „Fumatul Interzis” sau folosirea semnului
internațional, respectiv țigareta barată de o linie transversală la toate nivelele în toate clădirile
aparținând instituției.
3. În locurile cu pericol de incendiu sau explozie de pe lângă spațiile publice închise –
centrala termică, arhivă, etc. – se interzice accesul cu țigări, chibrituri sau brichete.
4. Sunt organizate locuri de fumat în afara clădirii principale a Primăriei Orașului Tălmaciu
, respectiv pe prispa interioră a instituției;
5. Locurile stabilite pentru fumat se marchează cu indicatorul „Loc pentru fumat” și vor fi
prevăzute cu:
6. a) vase cu nisip sau pământ;
7. b) instrucţiuni afişate, cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor şi reguli de
comportare în caz de incendiu;
8. c) mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.
9. Depunerea în vasele cu nisip a altor deşeuri de materiale combustibile, cum sunt hârtia,
cartonul, textilele, este interzisă.
10. Aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări sau chibrituri aprinse este interzisă.
11. Întreținerea locurilor pentru fumat se execută zilnic și ori de câte ori este nevoie de către
persoana cu atribuții de curățenie din cadrul serviciului tehnic.
12. Nerespectarea prevederilor privind fumatul atrage răspunderea contravenţională civilă
sau penală, după caz, potrivit legii.
10.Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţi ai Poliţiei
locale sau ai Ministerului Afacerilor Interne.
11. Prevederile dispoziției emise vor fi aduse la cunoștința întregului personal din cadrul
aparatului de specialitate al primarului prin grija șefilor de servicii și birouri pe bază de

semnătură. Tabelele cu semnătura personalului privind luarea la cunoștință de prevederile
prezenței dispoziții vor fi înaintate către Compartiment administrație publică locală până
la data de 17.03.2016, orele 16.
12. Prevederile dispoziției emise vor fi aduse la cunoștința cetățenilor Orașului
Tălmaciu prin afișare la sediul instituției, pe site-ul Primăriei Tălmaciu și prin publicare
în ziarul ”Informația Tălmaciului”.
13. Prevederile dispoziției emise vor fi cuprinse în Codul Etic pentru funcționarii publici și
personalul contractual al instițutiei prin grija compartimentului de resurse umane.
14. Verificarea modului de aplicare a prevederilor dispoziției emise, se va face de către
coordonator SVSU din cadrul Primăriei Orașului Tălmaciu.
Art. 2. Prezenta dispoziție va fi adusă la îndeplinire prin grija șefilor de servicii și
birouri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.
Art. 3. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija consilierului
administrație publică locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului Orașului Tălmaciu.
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