
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

COMUNA VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
     -PRIMAR- 
 

DISPOZIŢIE 
 

privind recuperarea zilei libere de 2 decembrie 2016  
de către toţi salariaţii Primariei comunei Vînători Neamţ 

 
 
Primarul comunei Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ; 

            Având în vedere prevederile art.1, alin.(2) din Hotărârea nr.871/2016 
privind stabilirea zilei de 2 decembrie 2016 ca zi liberă; 
          În temeiul prevederilor art.63 alin(5) lit.e, art.68 alin.(1), art.115 alin.(1) 
lit.a) şi art.117 lit.a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
D I S P U N: 

 
            Art.1. Desfăşurarea activităţii în regim de program normal în ziua de 
17 decembrie 2016, orele 800 – 1600, în vederea recuperării zilei libere de 2 
decembrie 2016, de către toţi salariaţii Primariei comunei Vînători-Neamţ. 
           Art.2. Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziţie instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 
 
Nr. 658 
Din 23.11.2016 

Primar, 
jr. Maria PETRARIU 

 
  
            Avizat pt. legalitate, 
         Secretar, 
           Alina Iuliana FLOŞ 
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Nr.  6061   din 23.11.2016 

 
                                                                                      Aprob,                                                                                   
                                                          Primar, 
                                                                      jr. Maria PETRARIU 
 

REFERAT 
 
 

privind recuperarea zilei libere de 2 decembrie 2016  
de către toţi salariaţii Primariei comunei Vînători Neamţ 

 
 
            Având în vedere prevederile art.1, alin.(2) din Hotărârea nr.871/2016 
privind stabilirea zilei de 2 decembrie 2016 ca zi liberă, 
 
    ART. 1 
    (1) Pentru salariaţii din sectorul public, ziua de 2 decembrie 2016 se stabileşte 
ca zi liberă. 
    (2) Pentru ziua stabilită ca zi liberă potrivit alin. (1), instituţiile publice îşi vor 
desfăşura activitatea în regim de program normal în ziua de 17 decembrie 2016 
sau vor prelungi corespunzător timpul de lucru, până la data de 16 decembrie 
2016, potrivit planificărilor stabilite. 
    (3) Prestarea muncii potrivit alin. (2) nu conferă acordarea de timp liber 
corespunzător. 
 
 
                       vă rog să dispuneţi desfăşurarea activităţii în regim de program 
normal în ziua de 17 decembrie 2016, orele 800 – 1600, în vederea recuperării 
zilei libere de 2 decembrie 2016 de către toţi salariaţii Primariei comunei 
Vînători-Neamţ. 
 
 

Secretar comună, 
Alina Iuliana FLOŞ 
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Ds.__ 

 

 

 

 


