
 

 

P R O I E C T      DE     D I S P O Z I Ț I E 

privind modificarea art.6 alin.3 al Regulamentului de ordine interioară al aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Bărcănești, județul Prahova 

 

             Având în vedere: 

- Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bărcănești, 

județul Prahova ,aprobat prin Dispoziţia Primarului comunei Bărcăneşti nr.215/03.08.2020; 

-  Referatul nr. 20.241 din 08.09.2021  al Compartimentului Resurse umane privind modificarea 

Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bărcănești, 

județul Prahova. 

             În conformitate cu prevederile : 

-O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare , 

-H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor  publici, cu modificările și completările ulterioare; 

-Legea 571/2004 privind protecția personalului din autoritațile publice, instituțiile publice și din 

alte unitați care semnaleaza încalcari ale legii;  

-Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare ; 

-Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

             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 Bărcănești, judetul Prahova, emite prezenta dispoziție: 

 

          Articol unic.  Se modifică art.6 alin.3 al Regulamentului de ordine interioară al 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Bărcănești, județul Prahova, aprobat prin 

Dispoziţia Primarului comunei Bărcăneşti nr.215/03.08.2020 şi va avea următorul cuprins: 

,,Concediile fără plată pot fi acordate şi pentru interese personale, altele decât cele prevăzute 

anterior,pe o cumulată de cel mult 2 ani în perioada exercitării funcţiei publice sau contractuale pe 

care o deţine. Durata suspendării se stabileşte prin acordul părtilor şi nu poate fi mai mică de 30 de 

zile.”   

P R I M A R, 

                                                                      ....................... 

                                                                             Gheorghe DIMA 

 

                                                                                                             Avizat legalitate:                      

                                                                                                             Secretar general al comunei,   

 

                                                                                                                  ......................            

                                                                                                                  Nicoleta SAVU 

Bărcăneşti, 08.09.2021 
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