ROMANIA

PRIMARUL COMUNEI SINE$TI
JUDETUL IASI
Tel/fax : 0232-325100 cod postal 707450

DISPOZITIE
- privind stabilirea programului de lucru pentru personialul salariat din aparatul de specialitate al primarului
in perioada 20 august -7 septembrie 2018

- Primarul comunei Sineqti judelul lasi
- Av6nd in vedere dispozi[iile H.G.R.nr. 595 din 2 august 2018 privind stabilirea zilelor de'16 9i 17 august 2018
ca zile libere pentru salariatii din sectorul public,
- VdzAnd gi prevederile:
-art.139 alin. 2 din Legea nr.53/2003 -Codul muncii -republicat cu modificarile si completarile ulterioare,
-art. 33 alin.2 din Legea nr.'188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicatd, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare
lnbaza prerogativelor prevSzute de art.61 alin.2-3, ale art.63 alin.1 lit."d" cu trimitere la alin.5 lit."e"
gi intemeiul art.68 alin.1 coroboratcu art.1'l5,alin1lit."a"dint-egeanr.215l2OO1, aadministraliei publicelocale-republicat6,
cu modificSrile si completSrile ulterioare:

-

DISPUN:

-

Art.1

-

Se stabilesc pentru toti salariatii din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti judetul

lasi ca zile nelucrdtoare zilele de16 9i 17 august 2018

-

Art. 2. -Recuperarea zilelor de muncd declarate ca zile libere potrivit art.1, se va face prin prelungirea cu 1
a timpului zilnic de lucru in perioada 20 august -07 septembrie 2018, urmdnd ca programul de lucru sd fie desfdgurat potrivit
planiflcdrilor in zilele de luni pdnd vineri, in intervalul orar, dupd cum urmeazd:
Luni 20 august 2018 - Vineri 24 august 2018 , in intervalul orar - 07.00- 16.30
Luni27 august 2018 - Vineri 31 august 2018 , in intervalul orar - 07.00- 16.30
Luni 3 septembrie 2018 - Vineri 7 septembrie 2018 , in intervalul orar - 07 00- '16.30;

ori

a)
b)
c)

-

Art. 3 - Toti angajalii aparatului de specialitate al Primarului , au obligatia de a aduce la indeplinire
prevederile prezentei dispozitii.

-

Art.4.- Neaducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentei dispozitii reprezintd abatere disciplinard gi se
sanctioneazd potrivit prevederilor legale in vigoare.

-

Art.s.- (1) impotriva prezentei dispozilii se poate face pl6ngere prealabild in termen de 30 de zile de la data
comunicdrii, in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.55412004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificarile gi
comoletdrile ulterioare.

Art. 6.-Secretarul comunei va asigura publicitatea

.
.
.

9i va comunica prezenta dispozitie:
-persoanalului salariat -spre stiintd gi conformare
-responsabilului cu pagina de internet a primdriei locale -pentru publicitate
-lnstitutiei Prefectului judetului lasi, pentru controlul legalitdlii:

AVIZAT
pentru legalitate
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