
DISPOZITIE PRIMAR 41/2021 

	
	         

 
 

 
 
 

 
D I S P O Z I Ţ I E	

privind stabilirea programului de lucru în instituţie, programului 
de lucru cu publicul şi a programului de audienţe 

 
 

  Primarul comunei Bozioru , judetul Buzău ; 
  Având in vedere : 

v Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

v Partea a VI-a din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. 
nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

v Hotărârea de Guvern  nr.1723/2004 privind aprobarea 
Programului  de măsuri pentru combaterea birocraţiei în 
activitatea  de relaţii cu publicul, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
     Ţinând seama de numărul redus al salariaţilor din aparatul de 

specialitate  al primarului/compartimentelor şi de faptul că în 
organigrama instituţiei nu este compartiment specializat pentru relaţia 
cu publicul 

          În temeiul: art. 155 , alin.(1) , lit. “e” , alin. 2 , lit. “b” , art. 196 , 
alin. (1) , lit. “b”, art.197, alin. (1) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ ; 

 
D I S P U N E : 

Art.1.	 -	 (1)	 Se stabileşte Programul de lucru  în cadrul Primăriei 
comunei Bozioru, judeţul Buzău, după cum urmează: 

Ziua Program de lucru 
Luni 8,00 -16,30 
Marţi 8,00 -16,30 

Miercuri 8,00 -16,30 

Joi 8,00 -16,30 

Vineri 8,00 -14,00 
 
    (2) – Programul de lucru prevăzut la art.1- (1)  va fi respectat de 

către toţi angajaţii Primăriei Comunei Bozioru, judeţul Buzău 
(funcţionari publici şi personal contractual). 
    Art.2.		Programul de lucru cu publicul se stabileşte astfel: 
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Ziua Program de lucru cu publicul 
Luni 8,00 -13,30 
Marţi 8,00 -13,30 

Miercuri 8,00 -13,30 

Joi 8,00 -13,30 

Vineri 8,00 -13,30 
 
   Art.3.	 	 Se	 stabileşte	 programul	 audienţelor	 pentru	 personalul	 de	 conducere,	
după	cum	urmează:	

Funcţia Numele şi prenumele Ziua Program 
de 

audienţe 
PRIMAR GRIGORE VALENTIN Marţi 9,00-12,00 
VICEPRIMAR MORĂRESCU ANDREI Miercuri 9,00-12,00 

SECRETAR 
GENERAL 

 
OPREA MIRELA 

 
Joi 

 
9,00-12,00 

  
Art.4. Cu data intrării în vigoare a prezentei, oricare altă  prevedere 

anterioară se abrogă. 
Art.5. –  (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de 
zile de la data comunicării organului emitent; 

         (2) Împotriva măsurilor dispuse, persoana nemulţumită se poate 
adresa  instanţei de contencios- administrativ sau, după caz, instanţei 
judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 6 luni de la 
comunicarea soluţiei contestaţiei. 
     Art.6. Dispoziţia se comunică, în conformitate cu prevederile art. art. 
197 , alin. (1,4)  și ale art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ :  

-  Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău ; 
-  Primarului comunei Bozioru , judeţul Buzău ;  
- Angaţilor Primăriei Comunei Bozioru, judeţul Buzău; 

-Afișare/pe pagina de internet a instituției 
www.comunabozioru.ro 

 
Bozioru - Buzau, 
Nr.41/ 08 martie 2021  
 
 
    P R I M A R, 
GRIGORE Valentin     

       
CONTRASEMNEAZĂ ,              

 ............................                           SECRETAR General  comună,  
                                                      OPREA Mirela 

 
 
 ............................... 
 
 



 
 
PRIMARIA COMUNEI BOZIORU 
COMPARTIMENT RESURSE UMANE  ; 
 
Nr. 644 din  08 martie 2021  
 
 

R E F E R A T  
la proiectul de Dispozitie al Primarului comunei Bozioru, judeţul Buzău	 

privind stabilirea programului de lucru în instituţie, programului de lucru cu 
publicul şi a programului de audienţe 

 
 
 

Legalitatea : 
 

v Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

v Partea a VI-a din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. 
nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

v Hotărârea de Guvern  nr.1723/2004 privind aprobarea 
Programului  de măsuri pentru combaterea birocraţiei în 
activitatea  de relaţii cu publicul, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
     Ţinând seama de numărul redus al salariaţilor din aparatul de 

specialitate  al primarului/compartimentelor şi de faptul că în 
organigrama instituţiei nu este compartiment specializat pentru relaţia 
cu publicul 

          În temeiul: art. 155 , alin.(1) , lit. “e” , alin. 2 , lit. “b” , art. 196 , 
alin. (1) , lit. “b”, art.197, alin. (1) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ ; 

 
      Având în vedere necesitatea actualizării programului  de lucru al 
instituţiei , a programului de lucru cu publicul şi a programului de 
audienţe conform Hotărârea de Guvern  nr.1723/2004 privind 
aprobarea Programului  de măsuri pentru combaterea birocraţiei în 
activitatea  de relaţii cu publicul, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
                                                       Propun: 
      Emiterea unei dispoziţii privind stabilirea programului de lucru în 
instituţie, a programului de lucru cu publicul şi a programului de 
audienţe 
 

Bozioru , Buzău , 08 martie 2021 
Referent resurse umane, 

 
BUDUIANU Liliana _______________ 

 
 
 


