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D I S P O Z I Ţ I A  nr. 1/2022 

privind stabilirea PROGRAMULUI DE LUCRU cu publicul si al  
PROGRAMULUI DE AUDIENTE  

la nivelul Primariei comunei Canesti , judetul Buzau 
 
Primarul comunei Canesti , judetul Buzau ; 
avand in vedere : 
 

 referatul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate, 

al primarului comunei Canesti , judetul Buzau privind aprobarea Dispozitiei 
primarului “privind stabilirea programului de audiente  al personalului din 
conducerea Primariei comunei Canesti , judetul Buzau“ inregistrat la nr. 200 
din 17 ianuarie 2022 ; 

 prevederile Dispozitiei primarului comunei nr. 7 din 15.01.2021 privind 
stabilirea programului de lucru cu publicul şi al programului de audienţe la 
nivelul Primăriei comunei Căneşti , judeţul Buzău ; 

 prevederile Dispozitiei primarului comunei nr. 51 din 20.05.2019 privind 
aprobarea Regulamentului de ordine interioara al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Căneşti , judeţul Buzău ;  

 prevederile Hotararii Consiliului Local Căneşti nr. 43 din 28 noiembrie 2019 
privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE al 
APARATULUI DE SPECIALITATE al PRIMARULUI , COMUNEI CĂNEŞTI , JUDEŢUL BUZĂU ; 

 prevederile art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 31 din 31 mai 2021 
privind aprobarea numarului de posturi , al organigramei  si  statului de functii 
al aparatului de specialitate al Primarului comunei Canesti , judetul Buzau , 
modificată şi completată ; 

 prevederile art. 3 , art. 4 si art. 6 , paragraful 1 din Carta europeana a 
autonomiei locale , adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 , ratificata 
prin Legea nr. 199/1997 ; 

 prevederile art. 1 (Anexa 1, lit. A , pct. I. , lit. a).) din Hotărârea Guvernului 
Romaniei nr. 1.723 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Programului de 
măsuri pentru combaterea birocratiei în activitatea de relatii cu publicul ;  

 prevederile art. 106 , 225 , alin. (1) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din            
3 iulie 2019 privind Codul administrativ ;  

 prevederile art. 50 , alin. (2) din LEGEA nr. 393 din 28 septembrie 2004 
(*actualizată*) privind Statutul aleşilor locali ;  

 prevederile art. 5 , alin. (1) , lit. “b’ din LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 
(*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de interes public ;  

 prevederile art.7, alin. (2) din LEGEA nr. 287 din 17 iulie 2009 (**republicată**) 
(*actualizată*)  privind Codul civil ; 

 prevederile art. 121 , alin. (1) si alin. (2) din Constitutia Romaniei ;  
 

În temeiul : 155 , alin.(1) , lit. “e” , art.196 , alin.(1) , lit. “b”, art.197, alin.(1) din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 
 

D I S P U N E : 
 

Art.1.  (1) Se aproba PROGRAMUL DE LUCRU , al aparatului de specialitate al 
primarului , PROGRAMUL DE AUDIENTE al personalului cu functii de  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZAU , COMUNA CANESTI 

PRIMARIA COMUNEI CANESTI 
P R I M A R , 
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conducere la nivelul Primariei comunei Căneşti , judeţul Buzău pe anul 2022 
(01 ianuarie – 31 decembrie 2022) dupa cum urmeaza:  
 

Zilele Orele 
LUNI  830 – 1200     1230 - 1630 * 

MARŢI  830 – 1200     1230 - 1630 

MIERCURI    830 – 1200     1230 - 1830** 

JOI  830 – 1200     1230 - 1630 

VINERI  830 – 1200     1230 - 1630 

NOTA: *In condiţiile in care se lucrează fara pauză de masă programul in zilele de 
“vineri” se reduce pănă la ora 1400  prin inştiinţarea in prealabil a publicului ;  
  **In ziua de miercuri programul se asigura prin rotaţie de catre funcţionarii 
compartimentelor de resort , care vor primi ore de recuperare pentru timpul lucrat peste 

programul normal de lucru . 

 
 (2) Se stabileste PROGRAMUL DE LUCRU al compartimentului impozite 

şi taxe – CASIERIE dupa cum urmeaza :  
 

Zilele Orele 
LUNI  830 – 1200     1230 - 1630 

MARŢI  TEREN 

MIERCURI  830 – 1200     1230 - 1630 

JOI  TEREN 

VINERI  830 - 1230      
 

(3) Se stabileste PROGRAMUL DE AUDIENTE al personalului cu functii de 
conducere dupa cum urmeaza :  
 

Nr. 
Crt. 

Numele si  
Prenumele 

Functia publica Zile  de 
audiente 

Intervalul orar 

1. MARIN STOICA primar Marţi* 1000 – 1230 

2. MIHU FLORINEL viceprimar Miercuri 1000 – 1230 

3. EPURAN VASILE Secretar general u.a.t. Vineri** 1000 – 1230 

NOTA: *Primarul acorda audiente şi in zilele de : Luni – Joi orele 800-1000;  

**Secretarul general al u.a.t  acorda audiente şi in zilele de : Luni – Joi orele 12301400;  

 
Art.2. Cu data prezentei se abroga Dispozitia primarului comunei nr. 7 din                

15 ianuarie 2021 :  
 

Art.3. Prevederile prezentei Dispozitii pot fi contestate in condiţiile prevederilor 
Legii nr. 554/2004 contenciosului administrativ actualizată*):  
 

Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică :  
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzau  ;  
- Primarului comunei Canesti ;  
- Persoanelor desemnate ;  
- Panou afisaj institutie ; 
- site propriu – wwwcomunacanesti.ro ; 

 
Canesti , Buzau , 17 ianuarie 2022   

 
P R I M A R, 

Stoica MARIN    
    CONTRASEMNEAZĂ ,                
SECRETAR GENERAL U.A.T , 
           EPURAN Vasile  

2 ex. E.V./E.V. 
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI,  
DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. 1/2022 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Semnarea dispoziției1) 17/01/2022  

2 Comunicarea către prefectul județului2) 17/01/2022  

3 Aducerea la cunoștință publică3+4) 17/01/2022  

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3+4) 17/01/2022  

5 Dispoziția devine obligatorie5) sau produce efecte juridice6), după caz -  

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 240 alin. (1): „Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise 

... în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;   
2) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului  comunei prefectului în cel mult 

10 zile lucrătoare de la data ... emiterii.; 
3) art. 197 alin. (4): „ ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului 

general al comunei.”; 
4)

 art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se 
face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 

5) art. 198 alin. (1): „... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”; 
6)

 art. 199 alin. (2): „ ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 
persoanele cărora li se adresează.” 
 

 


