
JUDETUL  VASLUI   
COMUNA  MUNTENII  DE  SUS   
PRIMAR 

D I S P O Z I T I  A   nr.       /2014  
privind  stabilirea  modalitatii de recuperare   de catre functionarii  publici /personal 
contractual din  cadrul aparatului de  specialitate al  Primarului   comunei  Muntenii de  Sus    
ziua  libera din  data de 02 mai 2014  

         
             

În aplicarea  temeiurilor juridice prevăzute de dispoziţiile: 
           a) art. 1, alin. (1)-(3) din Hotararea Guvernului nr. 243/2014 pentru stabilirea 
zilei de 2 mai 2014 ca zi libera; 

b) prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul  functionarilor publici,  
republicata 2, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare; 

c) Legea  nr.  53/2003 –Codul  muncii, republicata, , cu  modificarile  si  
completarile  ulterioare; 

d) Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, 
termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii, precum şi a dispoziţiilor emise de 
primarul comunei Muntenii de Sus, aprobat prin Dispoziţia primarului nr. 275/2003; 

e) Regulamentu  de organizare  si  functionare  a aparatului  de  specialitate al  
Primarului  comunei Muntenii  de Sus,  judetul  Vaslui,  aprobat prin  Hotararea  
consiliului  local  nr.  48/30.10.2013; 

luand  in  considerare  optiunea  majoritatii  personalului din  cadrul  
Primariei  comunei Muntenii  de  Sus;  

in temeiul  art. 63 alin. (5) lit. e) si art. 68, alin. (1)  din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Anton  Vasile,  Primarul  comunei  Muntenii  de  Sus,  judetul  Vaslui 
D I S P U N : 

Art. 1.- (1) Pentru  ziua  de 02 mai 2014  stabilita   ca  zi  libera, salariatii  
Primariei  comunei  Muntenii  de  Sus   vor prelungi timpul de lucru  cu  cate  o  ora in  
fiecare zi  in  perioada 05 mai 2014 -14 mai 2014

Art. 2.-  Prestarea muncii potrivit  art. 1 nu  confera acordarea de  timp  liber  
corespunzator. 

. 

Art. 3. (1)- Secretarul comunei  are  obligatia de  a  comunica  tuturor  
angajatilor de  la  nivelul  aparatului de  specialitate  al Primarului  comunei  Muntenii  
de  Sus,  sub  semnatura, prezenta  dispozitie.  

       (2) – Toti  angajatii aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei 
au obligatia  de   a  duce  la  indeplinire  prevederile  prezentei  dispozitii. 

       (3) – Neaducerea la  indeplinire  a  prezentei  dispozitii reprezinta  
abatere  disciplinara  si  se  sanctioneaza potrivit  prevederilor  legale  in  vigoare. 

Art. 4.- Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în  termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Vaslui,  
salariatilor  primariei  şi se aduce la cunoştinţă publică prin  afisare  la  sediul  Primariei  
comunei  Muntenii  de  Sus,  judetul  Vaslui si prin publicarea pe pagina de internet la 
adresa munteniidesus.ro.     

    Muntenii  de  Sus,  11 aprilie 2014 
  PRIMAR; 

Vasile  Anton 
 

SECRETARUL  COMUNEI, 
Avizează pentru legalitate: 

(cu exercitare temporara de atributii) 
Burghelea Monica 



 


