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DISPOZITIE 
Privind stabilirea măsurilor de recuperare a timpului de lucru aferent zilei 

libere de 29 noiembrie 2021 de către toţi salariaţii Primăriei comunei 
Bozioru, judeţul Buzău 

 
 

Primarul comunei Bozioru, judeţul Buzău; 
Având în vedere: 

  Referatul nr.3.577/02.12.2021 al secretarului general al comunei 
Bozioru, 

  Prevederile art. 1 alin. (2) şi (3)   din Hotărârea nr.1237/26.11.2021 
privind stabilirea zilei de 29 noiembrie 2021 ca zi liberă, Publicat 
în  MONITORUL OFICIAL nr. 1137 din 26 noiembrie 2021; 
     În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind  
Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare,  

 
D I S P U NE: 

           Art.1. – Recuperarea timpului de lucru aferent zilei libere de 29 
noiembrie 2021 – se va face în perioada 02-03.12.2021 – 06-07.12.2021, 
cu prelungirea programului  cu 2 ore în zilele menţionate. 

           Art.2. – Secretarul comunei va aduce la cunoştinţa publică prezenta 
dispoziţie, şi o va comunica persoanelor şi autorităţilor interesate. 
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  Nr. 3.577/02.12.2021 

                      
Aprob:                      

Primar, 
 

                     
…………… 

REFERAT, 
Privind stabilirea măsurilor de recuperare a timpului de lucru aferent zilei 

libere de 29 noiembrie 2021 de către toţi salariaţii Primăriei comunei 
Bozioru, judeţul Buzău 

 
       În conformitate cu prevederile art.1 alin.(1) din Hotărârea 
nr.1237/26.11.2021 privind stabilirea zilei de 29 noiembrie 2021 ca zi 
liberă, Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1137 din 26 noiembrie 
2021  ,, Pentru personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, ziua de 29 
noiembrie 2021 se stabileşte ca zi liberă”. 
   Conform art.1 alin. (2)  şi (3) din acelaşi act normativ:  
   (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 decembrie 2021 potrivit planificărilor 
stabilite. 
     (3) Pentru munca prestată potrivit alin. (2) nu se acordă timp liber 
corespunzător.” 

           Ţinând cont de prevederile legale expuse mai sus, vă rog să  dispuneţi 
recuperarea timpului de lucru aferent zilei  libere legale de 29 noiembrie 
2021, în perioada 02-03.12.2021 – 06-07.12.2021, cu prelungirea 
programului  cu 2 ore în zilele menţionate . 
         Drept pentru care am întocmit alăturat  prezentul proiect de 
dispozitie. 

 
 

                                   Secretar General Comună, 
                                         OPREA Mirela 
                                                                                                          

    …………………….. 

http://www.comunabozioru.ro/
mailto:primariabozioru@yahoo.com
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Coat_of_arms_of_Romania.s

