ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA BALŞA
PRIMAR
BALŞA 337015 nr. 175
TEL 0254648001, 0254648002; FAX 0254648100
E-mail primaria.balsa@yahoo.com

DISPOZIȚIA NR. 37/2021
privind stabilirea programului de lucru în instituție, a programului de lucru cu publicul și a
programului de audiențe în cadrul Primăriei comunei Balșa
Primarul comunei Balşa, judeţul Hunedoara;
Având în vedere:
- Adresa Instituției Prefectului Județul Hunedoara nr. 824/18.05.2021 referitor la programul
de relații cu publicul al unităților administrativ-teritoriale;
- Regulamentul Intern al aparatului de specialitate al Primarului comunei Balșa aprobat prin
Dispoziția Primarului nr. 54/25.06.2020;
- Referatul secretarului general al comunei Balsa nr. 847/24.05.2021, prin care se propune
stabilirea programului de lucru în instituție, a programului de lucru cu publicul și a programului
de audiențe în cadrul Primăriei comunei Balșa;
- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- Partea a VI-a din Codul Administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și
completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului 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 și de
faptul că în organigrama instituției nu este un compartiment specializat pentru relații cu publicul;
În conformitate cu dispozițiile art. 155, alin. (1), lit. e) și ale art. 196, alin. (1), lit. b) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;

DISPUNE:
Art.1. Se stabilește, începând cu data de 02 iunie 2021, Programul normal de lucru al
salariaților din cadrul Primăriei comunei Balșa, în limita a 40 de ore pe săptămână, după cum
urmează:
Luni - între orele 8,00-16,00;
Marți - între orele 8,00-16,00;
Miercuri - între orele 8,00-18,00;
Joi - între orele 8,00-16,00;
Vineri - între orele 8,00-14,00.
Art.2. Începând cu data de 02 iunie 2021, Programul de lucru cu publicul, se stabilește
astfel:
Luni - între orele 9,00-15,00;
Marți - între orele 9,00-15,00;
Miercuri - între orele 9,00-13,00 și între orele 16,00-18,00;
Joi - între orele 9,00-15,00;
Vineri - între orele 9,00-13,00.
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Art.3. Se stabilește Programul audiențelor pentru personalul de conducere, după cum
urmează:
Nr. Funcția
crt.
1
2
3

PRIMAR
VICEPRIMAR
SECRETAR GENERAL

Numele și prenumele

Program de
audiențe,
ziua și orele
JUDE TRAIAN FELICIAN
Miercuri: 09,00-12,00
ȚĂNDĂU COSMIN-NICOLAE Vineri: 09,00-12,00
TĂTULEA SILVIU-PETRU
Luni:
09,00-12,00

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 dispoziție se comunică: Institutiei Prefectului-Judetul Hunedoara,
secretarului general al comunei şi se va afişa spre luare la cunostinţă publică.
Balșa la, 24 mai 2021

Primar,
Jude Traian Felician

Contrasemnează,
Secretar general,
Jr. Tătulea Silviu-Petru
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