
ROMANIA
JUDETUL IASI

COMUNA VALEA LUPULUI
PRIMAR

DISPOZITIA Nr. 31 126.01.2021
Privind modificarea programului de lucru in institutie si stabilirea programului de

audiente incepand cu data de 01.02,2021

Primarul Comunei Valea Lupului, judetul Iasi

Avand in vedere:

- Referatul nr. 1898 126.01.2021 prlind emiterea dispozitiei de modificare a programului de lucru
in institutie si stabilire a programului de audiente;

- Art. 113, alin. (1) si (2) din Legea nr. 5312003 privind Codul muncii, cu modificarile si
completarile ulterioare: - (L) ,,Repartizorea timpului de muncd in cadrul sdptdmdnii este, de reguld,
uniformd, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu doud zile de repous. (2)in funclie de specificul unitdlii sou ol
muncii prestate, se poate opto gi pentru o reportizore inegold a timpului de muncd, cu respectareo
durotei normole o timpului de muncd de 40 de ore pe sdptdmdnd,,,

- H.G. nr. 172312004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei
in activitatea de relatii cu publicul;

- Art. Unic din H.G. nr. 148712005 pentru modificarea anexei nr. I la Hotararea Guvernului
Romaniei nr. 172312004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea
birocratiei in activitatea de relatii cu publicul: La capitolulA punctul I din anexa nr. 1 "programul
de mdsuri pentru combaterea birocraliei in activitatea de relalii cu publicul" la Hotd16rea Guvernului
nr. 1.72312004 privind aprobarea Programului de mdsuri pentru combaterea birocraliei in activitatea
de relatii cu publicul, publicati in Monitorul Oficial al Rom6niei, Partea l, nr. 1.009 din 2 noiembrie
2004, litera a) se modificd gi va avea urmitorul cuprins: - "a) progromul de lucru cu publiculse stobilegte
astfel incdt in zilele lucrdtoore sd se asigure occesul cetdtenitor intre orele 8,j0 gi 76,j0 gi, intr-o zi pe
sdptdmdnd, intre orele 8,30 gi 78,30, exclusiv sdmbdta, core vo fi stobilitd prin act odministrativ de
cdtre conducotorii instituliilor sou outoritdlilor odministroliei publice centrale 5i tocale. programul de
lucru cu publicul se ofiSeazd lo loc vizibil;".

- Dispozitia nr. 115120.03.2020 privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara pentru
personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului, comunei Valea Lupului, judetul
Iasi,

- Dispozitia nr. 31 1115.12.2020 privind delegarea atributii de secretar general al UAT Comuna
Valea Lupului, doamnei Lupu Emilia, consilier achizitii publice principal - Compartiment
Achizitii publice si investitii in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea
Lupului, judetul lasi;



In temeiul prevederilor art.196, alin.l, lit.b) din OUG 5712019, privind Codul
administrativ cu modifi carile si completarile ulterioare,

DISPUNE:

Art.l. Incepand cu data de 01.02,2021 se modifica programul de lucru in cadrul
Primariei Comunei Valea Lupului, judetul lasi, dupa cum urneaza:

Ziua Proqram de lucru
Luni 08.00 - 16.00
Marli 08.00 - 16.00

Miercuri 08.00 - 16.00
Joi 08.00 -18.00

Vineri 08.00 -14.00

Art.2- Se stabileste prograrnul de lucru cu publicul al COMPARTIMENTULUI
SECRETARIAT, REGISTRATURA ARHM, dupa cum utmeaza..

Ziua Program de lucru cu
publicul

Luni
Marti

Miercuri
Vineri

08.30 - 16.30

Joi 08.30 - 18.30

Art.3. Se stabileste prograrnul de audiente pentru PRIMAR, VICEPRIMAR SI
SECRETAR GENERAL, dupa cum urrneaza:

Functia Ziua Orar
Primar Miercuri t0-14

Viceprimar Luni 10- t4
Secretar General Joi 10-14

Art.4. Incepand cu data prezentei, orice dispozitie contrara isi inceteazaaplicabilitatea.

Art.S. Prezenta dispozilie poate fi atacatdde cdtre persoanele indrept6lite in termenul Eiin condiliile prevlzute de Legea nr. 55412004 privind contenciosul administrativ, cu
modificdrile qi complet[rile ulterioare.

Art.6. Prezenta se va comunica: Institutiei Prefectului - Judetul Iasi, Primarului
Comunei Valea Lupului, salariatilor si va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la avizierul
primariei si publicare pe site-ul institutiei.

Contrasem neaza pentru legalitate,
Consilier achizitii publice cu atributii
delegate de Secretar general al UAT,

LueKilia

Florin


