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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA CACICA 
PRIMAR 

 
DISPOZIŢIE 

privind stabilirea programului de lucru la nivelul Primăriei comunei Cacica, în vederea recuperării zilei de 2 
decembrie 2022, stabilită de Guvernul României, prin hotărâre, ca zi liberă pentru personalul din sectorul 

bugetar 
 

Petru Todosi, primar al comunei Cacica, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 

- Referatul compartimentului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cacica, 
înregistrat cu nr. 9497 din 23.11.2022; 

În conformitate cu: 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.96/2022 privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, 
altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2022; 

În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

DISPUN: 
 Art.1. În vederea recuperării zilei de 2 decembrie 2022, stabilită de Guvernul României, prin hotărâre, ca zi 
liberă pentru personalul din sectorul bugetar, se stabilește următorul program de lucru la nivelul Primăriei comunei 
Cacica: 

05.12.2022  – interval orar 7,30 – 16,30 

06.12.2022  – interval orar 7,30 – 16,30 

07.12.2022  – interval orar 7,30 – 16,30 

08.12.2022  – interval orar 7,30 – 16,30 

09.12.2022  – interval orar 7,30 – 16,30 

12.12.2022  – interval orar 7,30 – 16,30 

13.12.2022  – interval orar 7,30 – 16,30 

14.12.2022  – interval orar 7,30 – 16,30 

 Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul instituţiei şi pe site-ul 
www.comuna-cacica.ro prin grija Compartimentului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Cacica. 
 

                                         Primar, 
 
                                                                                      Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                 Secretarul general al comunei Cacica 

Cacica, 23 noiembrie 2022                                                      
Nr. 151                                                        
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