
ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMLINA PISCU
PRIMAR,

DISPOZITIA nr. I
Din 03 ranuane2023

Privind recuperarea de cdtre funclionarii publici Ei personalul contractual din cadrul
Aparatului de specialitate al Primarului comunei Piscu a zilelor de 23 ianuarie,02 iunie, respectiv
l4 august 2023 stabilite ca zile libere

Primarul Comunei Piscu, Judeful Galali
Av6nd in vedere:

a) afi.120 alin. (1), art. 121 alin. (1) si alin. (2), art. 138 alin.(l) si alin.(4) din Constitulia
RomAniei, republicatii;

b) arI. 3 si 4 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la 15

octombrie 1985, ratificatii prin Legea nr.l99l1997;
c) art. 8, art 42, art. 43 din legea 2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru

elaborarea actelor normative - republicatd;
d) HotdrArea Guvernului nr.l555 din 28 decembne 2022 privind stabilirea zilelor

lucrdtoare pentru care se acordd zile libere, altele decdt zilele de sdrbdtoare legal6, pentru anul
2023, respectiv a arl',.l, alin(l) care prevede cd pentru personalul institu{iilor qi autoritdlilor
publice, zilele de 23 ianuarie,2 iunie qi l4 august2023 se stabilesc cazile libere.

Avdnd in vedere referatul inregistrat la nr. 9851 din data de 30.12.2022 intocmit de d-na
Trandafir Antoneta, consilier achiziln publice din cadrul Compartimentului achrzilri publice qi
resurse umane;

In temeiul art. 155, art.l96 alin 1 lit "b" art.l97 Ei art.198 din O.U.G. nr.5712019 privind
Codul administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare .

DISPUNE:

Art.1.Se stabilesc potrivit Hotf,rdrii Guvernului nr.1555 din 28 decembrie 2022 prlrnd
stabilirea zilelor lucr[toare pentru care se acordd zile libere, altele decdt zilele de sdrbdtoare
legalS, pentru anul2023 zilele de 23 tanuarie, 2 iunie qi 14 august 2023 cu recuperare ulterioard a
timpului de muncd, pentru funclionarii publici qi personalul contractual din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului comunei Piscu.

Art.z. Timpul de muncd aferent zilelor libere, acordat potrivit art.1 din prezenta dispozitie,
va fi recuperat prin prelungirea timpului normal de muncd cu o ord astfel:

- ziua de 23 ianuarie in perioada25 ianuarie - 3 februarie 2023,
- ziua de 2 iunie in perioada 6 - 15 iunie2023,
- ziuade l4 august in perioada 2l - 30 august 2023.
Art.3. Prestarea muncii potrivit art.2 din prezenta dispozilie nu conferd acordarea de timp

liber corespunzdtor.
Art.4. Prezenta dispozilie poate fi contestatd conform prevederilor Legii 55412004 privind

Legea contenciosului administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
Art.5. Secretarul general al comunei Piscu va comunica prezenta dispozilie Institutiei

Prefectului judetului Galali, Compartimentului Achizilii publice qi Resurse lJmane, Biroului
Financiar -contabil, Impozite qi taxe Ei se va afiqa la sediul qi pe siteul Primdriei comunei Piscu ,

Contrasem neazd de legal itate,
Secretar general al comunei-delegat,


