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D I S P O Z I Ț I A   NR. 2474 

privind recuperarea zilei de 29 noiembrie 2021 stabilită ca zi liberă 

 

 

 

 Primarul municipiului Ploiești: 

 văzând adresa Sindicatului Liber și Independent – Primăria Municipiului Ploiești 

nr.11/26.11.2021 înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr.2282/02.12.2021 prin care se 

propune ca recuperarea zilei de 29 noiembrie 2021 să fie făcută în funcție de opțiunea 

fiecărui salariat fie prin prelungirea programului de lucru în mod corespunzător până la 

data de 31 decembrie 2021, fie prin efectuarea a 1 zi de concediu de odihnă pe baza 

solicitării scrise a salariaților din concediul aferent anului 2021 sau 2020, după caz, 

precum și referatul Serviciului Resurse Umane, Organizare şi Administrativ 

nr.579/02.12.2021; 

în baza prevederilor art.1 alin.(2) din H.G. nr.1237/26.11.2021 privind stabilirea  

zilei de 29 noiembrie 2021 ca zi liberă ,,Pentru recuperarea zilei de muncă stabilite ca zi 

liberă potrivit alin. (1), instituţiile şi autorităţile publice îşi vor prelungi corespunzător 

timpul de lucru până la data de 31 decembrie 2021 potrivit planificărilor stabilite"; 

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit."b" din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/05.07.2019 privind Codul administrativ; 

 

 

D I S P U N E : 

 

 

Art.1.Recuperarea zilei de 29 noiembrie 2021 stabilită ca zi liberă prin 

prelungirea timpului de lucru cu 30 minute în perioada 02.12.2021 – 23.12.2021, pentru 

salariații din cadrul aparatului de specialitate al primarului și a instituțiilor publice din 

subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești conform specificului instituției. 

 Art.2.Salariații au posibilitatea recuperării zilei de 29 noiembrie 2021 stabilită ca 

zi liberă, cu o zi de concediu de odihnă aferent anului 2020 sau 2021, pe baza solicitării 

scrise. 

 Art.3. Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial Local şi se va comunica 

de către Direcţia Administraţie Publică, Juridic Contencios, Achiziţii Publice, Contracte 

tuturor structurilor organizatorice din cadrul Primăriei municipiului Ploieşti. 

 

Dată în Ploiești, astăzi 02.12.2021 
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