
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 
     -PRIMAR- 
 

DISPOZIŢIE 
 

privind recuperarea zilei de 30 aprilie 2019 stabilită ca zi liberă 
 

 
Primarul comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ; 

            Având în vedere prevederile art.1, alin.(2) din Hotărârea nr. 171/2019 
privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2019  ca zi liberă; 
           Referatul secretarului comunei, înregistrat sub nr.  1622  din 23.04.2019; 
          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. În vederea recuperării zilei de 30 aprilie 2019, stabilită ca zi 
liberă, programul de lucru al personalului din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Vânători-Neamț, în intervalul 06-09 mai 2019, va fi: 

-de luni până  joi  : 0800-1800 

 
 
           Art.2. Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziţie instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 
 
Nr.208 
Din 23.04.2019 

Primar, 
jr. Maria PETRARIU 

 
  
            Avizat pt. legalitate, 
         Secretar, 
           Alina Iuliana FLOŞ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  
  
  
  

RROOMMÂÂNNIIAA  
JJUUDDEEŢŢUULL  NNEEAAMMŢŢ  

CCOOMMUUNNAA  VVÂÂNNĂĂTTOORRII--NNEEAAMMŢŢ  
  SSttrr..  ŞŞtteeffaann  cceell  MMaarree,,  nnrr..117744    

TTeell..::  ((++0044))00223333//225511000011,,  FFaaxx..((++0044))00223333//225511000011  
Nr.  1622   din 23.04.2019 

 
                                                                                      Aprob,                                                                                   
                                                          Primar, 
                                                                      jr. Maria PETRARIU 
 

REFERAT 
 
privind recuperarea zilei de 30 aprilie 2019 stabilită ca zi liberă 

 
 
            Având în vedere prevederile art.1, alin. (1) și (2) din Hotărârea nr. 
171/2019  privind stabilirea zilei  de  30 aprilie 2019 ca zi liberă, respectiv: 
 
 
ART. 1 
    (1)  Pentru personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, ziua de 30 aprilie 
2019 se stabileşte ca zi liberă. 
    (2) Pentru recuperarea zilei de muncă stabilite ca zi liberă potrivit alin. (1), 
instituţiile şi autorităţile publice îşi vor prelungi corespunzător timpul de lucru 
până la data de 31 mai 2019, potrivit planificărilor stabilite. 
 
                       vă rog să dispuneţi recuperarea zilei de 30 aprilie 2019, stabilită 
ca zi liberă, programul de lucru al personalului din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Vânători-Neamț, în intervalul 06-09 mai 
2019, va fi: 

-de luni până  joi  : 0800-1800 

 
 
 
 

Secretar comună, 
Alina Iuliana FLOŞ 

 
 
 
 


