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D I S P O Z I Ţ I E 

Privind stabilirea programului de lucru  în instituție, a programului de  lucru cu 

publicul  și a programului de audiente cu publicul la sediul Primăriei comunei Poșta 

Câlnău, judetul Buzau 

 

Primarul Comunei Poșta Câlnău, judetul Buzau ,  

 Având în vedere: 

 -referatul nr. 8169/24.11.2021 al secretarului general al  comunei Poșta Câlnău, 

judeţul Buzau prin care se solicită emiterea unei dispoziții privind stabilirea 

programului de lucru cu publicul în instituție, a programului  de lucru cu publicul  și a 

programului  de audiențe  la sediul Primăriei comunei Poșta Câlnău, judetul Buzau. 

 In conformitate cu prevederile : 

     - Legii  nr. 53/2003 privind Codul muncii,cu modificările și  completările ulterioare; 

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

modificarile si completările ulterioare; 

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

actualizată; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri 

pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Partea a VI a din  Codul administrative aprobat prin  OUG. Nr.57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 155, alin (1), lit “d”, alin 5, lit “a” si art 196, alin1, lit 

“b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare: 

DISPUNE: 

Art 1. (1) Se stabileste Programul de lucru  în cadrul  Primariei comunei Poșta 

Câlnău, județul Buzău, în limita a 40 de ore pe săptămână dupa cum urmeaza: 

 

Nr 

crt.  

 

                      ZIUA  

 

PROGRAM DE LUCRU  

1. Luni 8,00-16,30 

2. Marți 8,00-16,30 

3. Miercuri 8,00-16,30 

4. Joi 8,00-16,30 

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

Primăriei comunei Poșta Câlnău, județul Buzău ( funcționari publici și personal contractual). 

Art. 2. Programul de lucru  cu publicul se stabileste dupa cum urmeaza: 

 

Nr 

crt.  

 

                      ZIUA  

 

PROGRAM DE LUCRU  

1. Luni 8,00-13,30 

2. Marți 8,00-13,30 

3. Miercuri 8,00-13,30 

4. Joi 8,00-13,30 

5. Vineri 8,00-13,30 

 

Art.3. Se stabileste programul de audiente cu publicul la sediul Primariei comunei 

Poșta Câlnău, județul Buzău dupa cum urmeaza: 

 

Nr 

crt.  

Nume si prenume Functia Zilele de 

audienta 

Ore de audienta 

1 MUNTEANU SORIN  PRIMAR MIERCURI  14:00- 16:00 

2 ARSENE FĂNEL 

VIOREL 

VICEPRIMAR  MARTI 09:00 –12:00 

3 ENACHE ANA SECRETAR GENERAL  

DELEGAT U.A.T.  

JOI 09:00 –12:00 

 

Art 2. Cererile privind inscrierea in audiente vor fi depuse la secretariatul Primariei 

comunei Poșta Câlnău,  județul Buzău. 

Art 3. Cu data  intrării în vigoare  a prezentei, oricare altă prevedere anterioară se abrogă 

Dispozitia va fi dusa la indeplinire de persoanele prevazute la art. 1 

Art.4 –(1) Prezenta  dispoziție  poate fi contestata în termen de 30  de zile  de la data comunicării 

organului emitent; 

               (2)Împotriva măsurilor dispuse,  persoana  nemulțumită se poate  adresa instanței de 

contencios-administrativ sau, după caz , instanței judecătorești competente  potrivit legii, în termen 

de 6 luni de la comunicarea soluției contestației. 

Art 4. Prin grija secretarului general , prezenta Dispozitie va fi comunicata Institutiei 

Prefectului judetului Buzau, persoanelor prevazute la art 1 si va fi adusa la cunostinta 

publica prin afisare la sediul Primariei comunei Poșta Câlnău si pesite-ul institutiei 

www.comunapostacalnau.ro 

 

          POȘTA CÂLNĂU 

           NR.     259/24.11.2021  

  

PRIMAR         

                                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

   MUNTEANU SORIN                                       Secretar general, 

                     ENACHE ANA 
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ROMANIA  

JUDETUL BUZAU 

PRIMARIA COMUNEI POȘTA CÂLNĂU 

Nr. 8169/24.11.2021      APROB PRIMAR 

               MUNTEANU SORIN 

 

 

REFERAT LA DISPOZITIA,  

Privind stabilirea programului de lucru  în instituție, a programului de  lucru cu 

publicul  și a programului de audiente cu publicul la sediul Primăriei comunei Poșta 

Câlnău, judetul Buzau 

Buzau 

 

 

 

 

Subsemnata, Enache Ana, secretar general delegat  al comunei Poșta Câlnău, 

judetul Buzau, 

Având în vedere: 

- Necesitatea actualizării  programului de lucru al inștituției, a programului cu 

publicul  și a  organizării programului de audiențe astfel încât să se asigure accesul 

tuturor cetățenilor la audiențe fără a perturba activitatea institutiei; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri 

pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

- Prevederile art. 23 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de 

interes public, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederil Legii  nr. 53/2003 privind Codul muncii,cu modificările și  completările 

ulterioare 

- Legea nr 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

actualizată; 

- Partea a VI a din  Codul administrative aprobat prin  OUG. Nr.57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Consider ca este necesară emiterea unei dispoziții privind stabilirea 

programului de audiențe cu publicul la sediul Primariei comunei Poșta Câlnău, 

judetul Buzau 

 

 

 

SECRETAR GENERAL DELEGAT U.A.T. 

ENACHE ANA 


