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          DISPOZITIA NR. 414 

din data de 13.10.2021 

 

Privind: privind stabilirea programului de lucru în instituţie, programului de lucru cu publicul 

şi a programului de audienţe 

 

PRIMARUL COMUNEI VIZIRU, JUDETUL BRAILA 

 

Având în vedere: 

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

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

completările ulterioare; 

• 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; 

• Prevederile art. 155 , alin.(1) , lit. e),  alin. 2 , lit. b), din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

În baza prevederilor art.196, alin.( l ), lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare 

 

D I S P U N 

 

Art.1. Se stabileşte, începând cu data de 01 noiembrie 2021, Programul normal de lucru al 

salariaţilor din cadrul Primăriei comunei Viziru, judetul Braila, în limita a 40 de ore pe săptămână, 

după cum urmează: 

Luni – Joi între orele 800-1630;  

Vineri - între orele 800-1400. 

 

Art.2. Începând cu data de 01 noiembrie 2021, Programul de lucru cu publicul, se stabileşte 

astfel: 

Luni – Joi între orele  0800-1300; 

Vineri - între orele 0800-1300. 

 

Art.3. Se stabileşte Programul audienţelor pentru personalul de conducere, astfel : 

Art.4. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 a 

contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.5. Prezenta Dispozitie se comunica, in mod obligatoriu, in termenul prevazut de lege Primarului 

Comunei Viziru, Judetul Braila, persoanelor interesate, Institutiei Prefectului Judetului Braila si se 

aduce la cunostinta publica prin afisare.  

 

 

         PRIMARUL COMUNEI VIZIRU,                                               CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                                            SECRETAR GENERAL U.A.T. 

         ANA-CORNELIA MĂCRINEANU                                               DRAGOȘ SILVIU LUNGU 

Nr. 

crt. 

Funcţia Numele şi prenumele Program de audienţe, ziua 

si orele 

1 PRIMAR MĂCRINEANU ANA-CORNELIA Miercuri: 0900-1200 

2 VICEPRIMAR CĂRBUNARU FLORIN Luni: 1200-1630 

3 SECRETAR GENERAL LUNGU DRAGOȘ - SILVIU Vineri: 0900-1200 
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