
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA PÂRTEȘTII DE JOS
PRIMAR

DISPOZIŢIA
nr. 65 din 3.04.2020

privind stabilirea programului de lucru al personalului
din cadrul Primăriei comunei Pârteștii de Jos

și stabilirea modului de desfășurare a activității cu publicul în perioada stării de urgență,
pentru luna aprilie

Viceprimar Strugariu Mircea-Andrei, pentru primarul comunei Pârteștii de Jos, județul
Suceava,

Având în vedere:
-prevederile art. 33 - Anexa nr. 1 din Decretul Preşedintelui României nr. 129/16.03.2020

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;
În temeiul art. 154 alin. (1) şi alin. (2), art. 155 alin. (5) lit. a) şi lit. b) şi art. 196 alin.(1) lit.

b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările ulterioare;

DISPUN:
Art. 1. Începând cu data de 6.04.2020 activitatea salariaților primăriei (funcționari publici

și contractuali) se va desfășura la sediul instituției sau prin muncă la domiciliu, conform graficului
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. (1) Munca la domiciliu se va desfășura utilizând aparatura personală sau cu
aparatura din gestiune, astfel încât să se asigure continuitatea activității.

(2) Aparatura din gestiune reprezintă: calculator, laptop și imprimantă sau
multifuncțională.

(3) Fiecare angajat răspunde de modul de utilizare și întreținere a aparaturii din dotare.

Art. 3 Activitatea de audiențe, relații cu publicul și registratură pe perioada stării de
urgență în cadrul Primăriei comunei Pârteștii de Jos, jud.Suceava se desfășoară prin mijloace
electronice sau, în caz de urgență, la intrarea în instituție, unde va fi prezent un funcționar
repartizat prin rotație.

Art. 4 Se dispune utilizarea mijloacelor de comunicare de la distanță pentru depunerea
actelor sau petițiilor, prin poștă ( adresa Primăria comunei Pârteștii de Jos, sat /com Pârteștii de
Jos, jud.Suceava, cod poștal 727425) și email (pirtestii@yahoo.com - pentru email-uri care nu
conțin date cu caracter personal sau secretar_partestiidejos@sv.e-adm.ro pentru email-uri
care conțin date cu caracter personal )

Art. 5 Pentru desfășurarea activității de stare civilă, ofițerul de stare civilă delegat va
prelua documentele necesare înregistrării actelor de deces, naștere și/sau căsătorie, după caz,
la sediul primăriei, cu respectarea normelor igienico-sanitare de prevenire a infectării cu
coronavirus.

Art. 6. Prin prezenta se abrogă dispoziția primarului nr. 60/23.03.2020.

Art. 7. Prezenta dispoziţie va fi adusă la îndeplinire de aparatul de specialitate al
primarului comunei Pârteștii de Jos, va fi comunicată Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava şi
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va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei comunei Pârteștii de Jos şi pe
pagina de internet a comunei http://www.comunapirtestiidejos.ro/

Ptr Primar,
Viceprimar,

Strugariu Mircea-Andrei
Contrasemnează pentru legalitate:

Secretar general comună,
Ciornei Laura
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