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PRIMAR 

 

DISPOZIŢIA nr. 288 din 28.11.2022 

privind stabilirea măsurilor de recuperare a timpului de lucru aferent zilei de 02 decembrie 2022  

de către salariații Primăriei Comunei Dragomirești, județul Neamț 

 

 

 

Dl. Ion Ioniță, primarul comunei Dragomirești, județul Neamț; 

 

Având în vedere: 

 

 - Referatul secretarului general delegat al comunei Dragomirești, înregistrat cu nr. 6730 din 

25/11/2022, privind stabilirea măsurilor de recuperare a timpului de lucru aferent zilei de 02 decembrie 

2022 de către salariații Primăriei Comunei Dragomirești, județul Neamț; 

 - Prevederile art. 1 din Hotărârea nr. 96/2022 privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se 

acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2022; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea, 

 

 

D I S P U N 

 

    Art.1 Recuperarea zilei de 02 decembrie 2022 stabilită ca zi liberă se va recupera de către 

salariații din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Dragomirești, județul Neamț în 

perioada 05.12.2022 – 20.12.2022, prin prelungirea timpului de lucru cu 30 minute în fiecare zi, 

respectiv 08.00 – 17.00 de luni până joi și 08.00 – 14.30 vinerea. 

 Art.2 Salariații au posibilitatea recuperării zilei de 02 decembrie 2022 stabilită ca zi liberă, cu o 

zi din concediul de odihnă aferent anului 2021 sau 2022, pe baza solicitării scrise a acestora. 

 Art.3 Pentru munca prestată potrivit art. 1 nu se acordă timp liber corespunzător. 

            Art. 4 Comunicarea prezentei dispoziții se face în condițiile legii, prin grija secretarului general 

delegat al U.A.T. Comuna Dragomirești, către Instituția Prefectului Județului Neamț, Primarului 

Comunei Dragomirești și va fi adusă la cunoștință publică atât angajaților instituției cât și celor interesați 

în termenul prevăzut de lege. 

 

                        

             PRIMAR 

           Ion IONIȚĂ 

 

 

                                                                           Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                                p.  Secretar general  delegat 

                                                                                  Georgiana-Lorena   POPA             

 

 

 

 

 

 


