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Dispoziţia nr. 772 din 01.08.2012
privind reglementarea fumatului în incinta clădirilor Primăriei, Casei de Cultură,

Bibliotecii municipale, Centrului Carine şi Centrului de zi pentru îngrijirea persoanelor
vârstnice, Serviciului Public Local de Evidenţa Persoanelor, Administraţia pieţelor,

Taxe şi Impozite Locale, Sala Sporturilor

Primarul municipiului Câmpia Turzii.

Având în vedere:
- prevederile art. 2 lit. m) – n) şi art. 3 din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi

combaterea efectelor consumului produselor de tutun, cu modificările şi completările
ulterioare;

- prevederile art. 19 lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor;
- prevederile art. 14 lit. d) şi art. 106 din Norme generale de apărare împotriva

incendiilor, aprobate prin OMAI nr. 163/2007;
- prevederile art. 6 alin (1) din Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în

muncă;
- prevederile art. 4 din H.G. nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi

sănătate în muncă pentru locul de muncă,

Întrucât:

(1) În temeiul Deciziei 2004/513/CE a Consiliului, Uniunea Europeană a ratificat
Convenția-cadru a OMS pentru controlul tutunului, care prevede la articolul 8 alineatul (1)
recunoașterea de către părțile contractante a existenței dovezilor științifice asupra faptului
că expunerea la fum de tutun cauzează decese, boli și dizabilități, iar la articolul 8 alineatul
(2) stabilește obligația părților contractante de a adopta măsuri eficiente de ordin legislativ,
executiv, administrativ și/sau de alt tip prin care să se prevadă protecția de expunerea la
fum de tutun la locul de muncă în spații închise.

(2) Directiva 89/391/CEE a Consiliului prevede la articolul 5 faptul că angajatorul are
obligația de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor, sub toate aspectele, referitoare la
activitatea desfășurată.

(3) Deoarece există dovezi științifice care atestă faptul că fumatul pasiv reprezintă o
amenințare serioasă pentru sănătate, Primăria are îndatorirea de a proteja personalul, și
celelalte persoane care folosesc incintele sale de riscuri la adresa sănătății care pot fi
prevenite și de senzațiile dezagreabile cauzate de fumatul pasiv.

(4) În calitatea sa de angajator, Primăria are obligația legală de a-și proteja
personalul împotriva riscurilor de la locul de muncă.

ROMÂNIA
Judeţul CLUJ
Primăria CÂMPIA TURZII

Str. Laminoriştilor, Nr.2
Telefon: 368001;368002;368004 Fax: 365467



2

(5) În calitatea sa de instituție, Primăria trebuie să ia toate măsurile necesare pentru
a se proteja de potențiale cereri de despăgubire.

În temeiul prevederilor art. 68 alin. 1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare

DISPUN :

Art. 1 (1) Fumatul este interzis în spaţiile publice închise din incinta clădirilor
Primăriei, Casei de Cultură, Bibliotecii municipale, Centrului Carine şi Centrului de zi pentru
îngrijirea persoanelor vârstnice, Serviciului Public Local de Evidenţa Persoanelor,
Administraţia pieţelor, Taxe şi Impozite Locale, Sala Sporturilor.

(2) prin spaţii publice închise se înţelege toate spaţiile din instituţiile publice locale,
culturale, de educaţie, sportive, spaţiile închise de la locul de muncă sau alte
spaţii prevăzute de lege, cu excepţia spaţiilor delimitate şi special amenajate
pentru fumat în incinta acestora.

(3) prin spaţii închise la locul de muncă se înţelege toate spaţiile din imobilele
construcţii, spaţii de depozitare, sălile de şedinţă, săli de consiliu, holurile,
coridoarele, toaletele, birourile şi oficiile.

(4) se interzice fumatul şi în automobilele oficiale şi în orice alt mijloc de transport pus
la dispoziţie de instiutţie.

Art. 2 La intrările în incinta clădirilor prevăzute la art. 1 se vor monta plăcuţe de
avertizare cu inscripţia „În această instituţie fumatul este complet interzis”, iar în interior
pictograme de avertizare „Fumatul interzis”.

Nu sunt puse scrumiere la dispoziţia personalului sau a publicului în incinta clădirilor.
Oricărei persoane care nu se conformează prevederilor prezentei dispoziţii şi este
observată că fumează, i se va cere pe loc să nu mai fumeze. Avertismentul oral va putea fi
făcut de către orice angajat al instituţiei. În caz de refuz vor fi sesizaţi agenţii de pază, care
au obligaţia de a escorta persoana în cauză până la ieşirea din clădire.

Art. 3 Fumatul este permis în exteriorul clădirilor. Pentru fiecare locaţie, locul se va
marca cu indicatorul „Loc pentru fumat” şi va fi prevăzut cu scrumiere. În curţile clădirilor
instituţiei, aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări sau chibrituri aprinse este interezisă.

Art. 4 Nerespectarea prevederilor art. 1 constituie contravenţie şi se sancţionează
potrivit legii.

Art.5 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la cunoştinţă de către şefii de
servicii, birouri, compartimente personalului din subordine, comunicarea acesteia
făcându- se prin grija Serviciului Administraţie Locală.

Avizat,
Primar, Secretar,

Ioan Radu HANGA Mircea GLIGAN

Red. / dact. I Macra
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