ROMANlA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL JUDETEAI{
PRE$EDINTE

Dispozitie
Nr.
53

din

LS -"*r*L*i.20L5

pentru modificarea Dispozifiei Preqedintelui Consiliului Jude{ean Neamf nr.
15612010 privind aprobarea Regulamentul intern al aparatului de specialitate al
Consiliului Jude{ean Neamt
Constantin Iacoban, preqedintele Consiliului Judefean Neamf;
Avdnd in vedere prevederile Codului muncii - Legea nr.53/2003, republicatd, cu
modificdrile gi completirile ulterioare;
ViizAnd referatul nr.5.48212015 a Biroului Resurse Unrane;
in temeiul dispoziliilor art. 106 din Legea nr. 21 512001 a administraliei publice
locale, republicati, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
DISPUN:

Art.l: incepAnd cu data de 06 aprilie 2015, se modificdart.2 din Regulamentul
intern al aparatr"rlui de specialitate al Consiliului Judele:an Neam!, aprobat prin
Dispozitria Pregedintelui Consiliului Judelean Neaml nr,15(112010, cu modificarile si
completdrile ulterioare, acesta urmdnd a avea urm[torul con{inut:
"ArL2: (1) Programul de muncd tn cadrul instituliei se stabile;te astfel iincat sd se
asigure durata normald a timpului de muncd de 40 de ore pe sdptdmdnd, repctrtizu.t
dupd cum urmeazd:
de luni panit jot, programul de lucru se stabile;te in intervulul 6tt0 -- 17tta, cu
tiosire cel td.rziu la ora 83') $i plecare cel mai clevreme la orc, 163", cu
obligativitatea respectdrii duratei minime a timpului cle lucru clet 8 ore $i
i'umdtate ;i a durcttei maxime de 9 ore,'
- ,vineri - programul de lucru se stabileqte in intervalul 6oa * 14srt, c:u sosire cel
ildrziu la ora B",li plecare cel mai devreme la ora 1304, cu obligativitatect
,r€sp€ctd.lii duratei minime a timpului de lucru de 5 ore ;i a duratei maxime de

-

'5

ore.

(2) Prin exceplie de l.a prevederile alin.l, in baza unei cereri .fbrmulate de
salariali, vizatd de cc,tordonatorul structurii din care .fac parte ;i aptrobatd tn
prealabil de PreSedintele Consiliului Judelean Neuml, se pot ,stahili programe
indiviclualizate, cu stabilirea unei pauze de mctsii de 30 minute, in intervulu'l c,ru l2')"133() ;i respectarea duratei nrtrmale u timpului de muncd de 40 de ore trte sd.ptdmdnd,

6) Evidenla zilnicd a prezenlei la lttcru a salarialilor se va contoriza Ei
electronic, pe bazcr carduri/or electronice de acces tn institufie, ck. respectarea
urmdtoarelor regttli:
a) intrarea ;i ieqirea, la inceputul ;i ffirsitul progratnLtlui de lucru, pentru tot
personalul Consilittlui Judelean se /ace numai. pe poarta de acces nr. 2, cu
tv'ecerea cardului de acces prin faya aparatului electronic ale pontaj, cu
exceplia preSedintelui, vicepresedinYilor, secretarului judelului ;ti salarialilor
care au locttl de muncd in a/ara sediului din Piatra ll/eam[, strada Alexondru
cel. Bun nr. 27:
b) ieqirile din institulie tn timpul programului cle lucru :;et fac cu trecerea cardului
de acces prin fatru aparatului electronic de pontaj, tn interes de serviciu - pe
bazd. de ordin de ,s<:rviciu (anexa nr.I la Regulament) sau in interes personal pe bttzii de bilet de voie (anexa nr. 2 la Regulament);
c) ./ac exceplie de la lit. b) - demnitarii, ^cecretarul' judelului, ctrhitectul ;ef,
directorii executivi, directorii exec:utivi ctdjuncli, salarialii care asigurd
relaliile cu publicul Si lucrdrile de corespondenld a persoanelor numite in
ft.mcliile de conducere enumerate anterior, salarict{ii din cadrul Serviciului
A dministrativ ;i Ccrbinetului Pre;edintelui" .
Art.Zz Se aprobd rnodelul cadru al ordinelor de serviciu, respectiv al biletelor
de voie, conform anexelor nr.1 gi 2 la prezenta dispozilie, anene care devin
anexele nr.l gi 2 la Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului
Jude{ean Neam!, aprobat prin Dispozilia PreEedintelui Consiliului Jude{ean Neam{
nr.15612010, cu modificirile qi completarile ulterioare.
Art.3: Prevederile prezentei dispozifii vor fi aduse la cunoqtirLla salarialilor
prin grija Biroului resurse umane.
Art.4: Secretarul judelului va asigura comunicarea prezerLtei dispozilii
persoanelor Ei autoritalilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat Ei
Editarea Monitorului Ofi cial.
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