ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA BEICA DE JOS
-PRIMARBEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612
DISPOZIŢIA NR. 404
din 28.11.2017
privind stabilirea programului de lucru al salariaților din aparatul de specialitate al primarului comunei Beica
de Jos precum și al programului de lucru cu publicul la nivelul Primăriei comunei Beica de Jos
Moldovan Maria, primarul comunei Beica de Jos, judeţul Mureş;
Având în vedere:
- adresa Instituției Prefectului-Județul Mureș nr. 30457/21.11.2017;
- prevederile H.G. nr. 1487/2005 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.
1.723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii
cu publicul;
În temeiul:
- prevederilor art. 68 alin. (1) și ale art. 115 alin. (1) litera a) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
DISPUNE:
Art.1. Începând cu data emiterii prezentei, programul de lucru al salariaților din aparatul de
specialitate al primarului comunei Beica de Jos este de 40 ore pe săptămână și se stabilește după cum
urmează:
LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI

7,30 - 15,30

7,30 - 15,30

7,30 - 15,30

7,30 - 17,30

7,30 - 13,30

Art.2. Începând cu data emiterii prezentei, programul de lucru cu publicul la nivelul Primăriei
comunei Beica de Jos va fi asigurat după cum urmează:
LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI

8,30 - 16,30

8,30 - 16,30

8,30 - 16,30

8,30 - 18,30

8,30 - 16,30

Art.3. Prin grija secretarului UAT comuna Beica de Jos, programul de lucru al salariaților precum și
programul de lucru cu publicul se afișează la loc vizibil la sediul Primăriei comunei Beica de Jos, se
afișează în toate localitățile aparținătoare comunei și va fi adus la cunoștință publicului prin afișare pe siteul instituției.
Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş și personalului din
cadrul primăriei comunei Beica de Jos.
PRIMAR,

Avizat pentru legalitate

Moldovan Maria

SECRETAR,
Pop Silvestru-Vasile

