
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 
     -PRIMAR- 
 

DISPOZIŢIE 
 

privind stabilirea măsurilor de recuperare a  timpului de lucru aferent 
zilelor libere de 27 decembrie 2019 și 3 ianuarie 2020 de către toţi salariaţii 

Primariei comunei Vânători-Neamţ 
 

 
Primarul comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ; 

            Având în vedere prevederile art.1, alin.(2) din Hotărârea nr. 970 din 20 
decembrie 2019 privind stabilirea zilelor de 27 decembrie şi 3 ianuarie 2019  ca 
zile libere; 
           Referatul secretarului general, înregistrat sub nr.  5993  din 24.12.2019; 
           În temeiul competențelor stabilite prin art. 196 alin. (1) lit. b) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
 

D I S P U N: 
 

            Art.1. Recuperarea timpului de lucru aferent celor două zile libere, 
respectiv: 27 decembrie și 3 ianuarie 2020 -  se va face în perioada 13  – 22 
ianuarie 2020, cu prelungirea programului cu doua ore în fiecare zi, 
respectiv: 0800-1800. 
 
           Art.2. Secretarul general va comunica prezenta dispoziţie instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 
 
Nr. 588 
Din 24.12.2019 

Primar, 
jr. Maria PETRARIU 

 
  
            Avizat pt. legalitate, 
    Secretar general, 
           Alina Iuliana FLOŞ 
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RROOMMÂÂNNIIAA  

JJUUDDEEŢŢUULL  NNEEAAMMŢŢ  
CCOOMMUUNNAA  VVÂÂNNĂĂTTOORRII--NNEEAAMMŢŢ  

  SSttrr..  ŞŞtteeffaann  cceell  MMaarree,,  nnrr..117744    
TTeell..::  ((++0044))00223333//225511000011,,  FFaaxx..((++0044))00223333//225511000011  

Nr.  5993   din 24.12.2019 
 
                                                                                      Aprob,                                                                                   
                                                          Primar, 
                                                                      jr. Maria PETRARIU 
 

REFERAT 
privind stabilirea măsurilor de recuperare a  timpului de lucru aferent 

zilelor libere de 27 decembrie 2019 și 3 ianuarie 2020 de către toţi salariaţii 
Primariei comunei Vânători-Neamţ 

 
 
            Având în vedere prevederile art.1, alin.(2) din Hotărârea nr. 970 din 20 
decembrie 2019 privind stabilirea zilelor de 27 decembrie 2019 şi 3 ianuarie 
2020 ca zile libere, 
 
ART. 1 

Pentru personalul instituțiilor și autorităților publice, zilele de 27 
decembrie 2019 și 3 ianuarie 2020 se stabilesc ca zile libere. 
 

    (2) Pentru recuperarea zilelor de muncă stabilite ca zile libere potrivit 
alin. (1), instituţiile şi autorităţile publice îşi vor prelungi corespunzător 
timpul de lucru până la data de 31 ianuarie 2020, potrivit planificărilor 
stabilite. 
 
    (3)  Pentru munca prestată potrivit alin. (2) nu se acordă timp liber 
corespunzător. 
 
 
                       vă rog să dispuneţi recuperarea timpului de lucru aferent celor 
două zile libere legale, 27 decembrie și 3 ianuarie 2020 -   în perioada 13  – 
22 ianuarie 2020, cu prelungirea programului cu doua ore în fiecare zi, 
respectiv: 0800-1800. 
 
 
 

Secretar general, 
Alina Iuliana FLOŞ 

 
 
 



 


