
 

       
D I S P O Z I Ţ I E 

privind efectuarea de ore suplimentare prestate în afara programului normal de lucru, în 
perioada Alegerilor parlamentare  din 06 decembrie 2020, de către personalul din cadrul  

Primăriei Comunei   Bărcăneşti, judeţul Prahova 
 

              

              Văzând  :  

-Adresa nr.D 4856/02.12.2020 a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Prahova, privind 

desfăşurarea în condiţii optime a procesului electoral pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale  din data de 06 decembrie 2020; 

-Referatul de chemare pentru efectuare de ore suplimentare nr.23301 /03.12.2020 , întocmit 

de Şeful Serviciului Finaciar-contabil din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova ;  

-Referatul de chemare pentru efectuare de ore suplimentare nr.23302 /03.12.2020 , întocmit 

de inspectorul cu atribuţii de coordonare a S.P.C.L.E.P din cadrul  aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova ;  

-Referatul de chemare pentru efectuare de ore suplimentare nr.23303/03.12.2020, întocmit de 

Secretarul general al Comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova;  

-Referatul nr. 23307/03.12.2020 al Compartimentului Resurse umane din cadrul  aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova , privind efectuarea de ore 

suplimentare pentru desfasurarea în condiţii optime a procesului electoral pentru Alegerile 

locale din 06 decembrie 2020; 

          Având în vedere prevederile: 

-Art.21, alin.(1-4) din Legea-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare ; 

-Art.35 din O.U.G nr. 114 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a 
 unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene ; 
           În temeiul art.155 şi art. 196 alin.1 lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 
Primarul comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova,emite prezenta 

D I S P O Z I Ţ I E 
      
          

          Art.1.  Se aprobă efectuarea de ore suplimentare de către personalul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Bărcăneşti, pentru desfăşurarea în condiţii optime a 

procesului electoral pentru Alegerile locale din 06 decembrie 2020, conform anexei nr.1, care 

face parte integrantă din prezenta dispoziţie .  

             Art.2.   Munca suplimentara efectuată peste durata normala a timpului de lucru de către 

personalul din cadrul aparatului  de specialitate al Primarului comunei Bărcăneşti precum şi 

munca prestată în zilele de repaus saptamânal şi în celelalte zile în care, în conformitate cu 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

P R I M A R  



reglementările în vigoare, nu se lucrează în cadrul schimbului normal de lucru,  se vor 

compensa numai cu timp liber corespunzător acestora, în următoarele 60 de zile calendaristice 

 după efectuarea acesteia. 

             Art.3.. Secretarul general al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, va comunica 

persoanelor şi autorităţilor interesate prezenta dispoziţie. 

 
 
 

P R I M A R, 
Gheorghe Dima                                                                                                           

                                                                                                          Contrasemnează : 
                                                                                                                   SECRETAR GENERAL al COMUNEI , 

                                                                                                  Nicoleta Savu 
 
Bărcăneşti, 03.12.2020 
Nr. 306 
6 ex. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


