
 
                                                 
                                            R O M Â N I A                  

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA MÂNZĂLEȘTI 

 PRIMAR, 
 
 

 

DISPOZIȚIE   
privind stabilirea programului de lucru în instituție , a programului de lucru cu 

publicul și a programului de audiențe  
 

 Primarul comunei Mânzălești , judeţul Buzău, 

 Având în vedere:  

 - referatul doamnei secretar general Iancu Viorica Raimonda înregistrat la   nr. 

854/16.03.2021 prin care solicit emiterea unei dispoziții privind stabilirea programului de lucru în 

instituție și a programului de audiențe cu publicul . 

 În conformitate cu : 

-prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii , cu modificările și completările 

ulterioare ,  

- prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare , partea a VI –a, 

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică , 

actualizată , 

- prevederile Legii nr.544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public , cu 

modificările și completările ulterioare , 

- prevederile anexei nr.1 din Hotărârea de Guvern nr.1723/2004 privind aprobarea 

Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea re relații cu publicul , 

 În temeiul prevederilor  art. 155 alin. (1)  lit.e) , art. 196 alin.(1) lit. „b” și art.240 alin (1) 

din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare , 

 

D I S P U N E: 

 Art.1 Se stabilește Programul de lucru  în cadrul Primăriei Comunei Mânzălești , după cum 

urmrază : 

Ziua Program de lucru 

Luni 8,00-16,30 

Marți 8,00-16,30 

Miercuri 8,00-16,30 

Joi 8,00-16,30 

Vineri 8,00-14,00 

 



 

 Art.2  Programul de lucru prevăzut la art.1 din prezenta dispoziție va fi respectat de către 

toți angjații Primăriei Comunei Mânzălești , atât de către funcționari publici cât și de personalul 

contractual . 

 Art.3 Programul de lucru cu publicul se stabilește astfel : 

 

Ziua Program de lucru cu publicul 

Luni 8,30 – 14,00 

Marți 8,30 – 14,00 

Miercuri 8,30 – 14,00 

Joi 8,30 – 14,00 

Vineri 8,30 – 14,00 

 

 Art.4  Se stabilește programul de audiențe cu publicul pentru personalul de conducere , 

după cum urmează : 

  

Funcția Numele și Prenumele Ziua Program de audiențe 

Primar Moldoveanu Viorel Marți  10,00 – 12,00 

Viceprimar Stănescu Costel Liviu Miercuri 10,00-12,00 

Secretar 

General 

Iancu Viorica 

Raimonda  

Joi 10,00 – 12,00 

 

 Art.5  Cererile pentru înscrierea în audiențe se vor depune la doamna Bulete Elena, având 

funcția publică de execuție de bibliotecar , în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Mânzălești , județul Buzău . 

Art.6  Prezenta dispoziție se comunică Instituției Prefectului – Județul Buzău , primarului 

comunei Mânzălești  și va fi adusă la cunoștiință public prin afișare și publicare pe site- ul 

instituției. 

 

   Nr.          Mânzălești : 16.03.2021 

 

Primar, 

Moldoveanu Viorel 

 
 
 

Contrasemnează, 
Secretar General al Comunei 

Iancu Viorica Raimonda 
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