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DISPOZIȚIA nr.   99   / 2020 

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

programului de audiențe  

 
Primarul comunei Gălăuțaș, judeţul Harghita, 

 

Având în vedere:  

-  Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;  
- Partea a VI-a din Codul Administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările 

ulterioare;  

- Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Gălăuțaș, județul Harghita, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș 
nr. 26 din 15.04.2020;  

- Regulamentul propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și 

circulația proiectelor de dispoziții ale autorității executive, aprobat prin Dispoziția primarului 

comunei Gălăuțaș nr. 98/2020; 
-  H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea 

birocrației în activitatea de relații cu publicul, cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând seama de numărul redus al salariaților din aparatul de specialitate al primarului/ 

compartimentelor și de faptul că în organigrama instituției nu este un compartiment specializat 
pentru relații cu publicul; 

În temeiul prevederilor art.155 alin. 1 lit. e), art. 196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ ; 

 

D I S P U N E : 

 

Art.1. -Se stabilește Programul de lucru în cadrul Primăriei comunei Gălăuțaș, după cum 

urmează:  

Ziua Program de lucru 

Luni 7,30-15,30 

Marți 7,30-15,30 

Miercuri 7,30-15,30 

Joi 7,30-15,30 

Vineri 7,30-15,30 

 

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

către toți angajații Primăriei comunei Gălăuțaș (funcționari publici și personal contractual).  

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

 

Ziua Program de lucru cu publicul 

Luni 8-13,00 

Marți 8-13,00 

Miercuri 8-13,00 

Joi 8-13,00 

Vineri 8-13,00 
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Art.4. Se stabilește Programul audiențelor pentru personalul de conducere, după cum 

urmează: 

 

Funcția Numele și 

prenumele 

Ziua  Program de audiențe 

PRIMAR ȚĂRAN RADU Luni 11,00-13,00 

VICEPRIMAR ȚĂRAN IOAN Marți 11,00-13,00 

SECRETAR 
GENERAL 

MORAR MONICA- 
CAMELIA 

Miercuri 11,00-13,00 

 

Art.5. Prezenta dispoziție se comunică Instituției Prefectului-Județul Harghita, primarului 

comunei Gălăuțaș și salariaților  și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare și publicare pe site-
ul instituției.  

  

Dată astăzi, 15 mai 2020  

 
 

Primarul comunei Gălăuțaș                                                  Contrasemnează pentru legalitate,  

    Secretarul general al comunei 

    ………………………      
             Radu ȚĂRAN         ………………………  

         Monica-Camelia MORAR 
 


