
 
    ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA LARGU 

PRIMAR 
 

DISPOZIŢIA nr.5 
din 21.01.2013 

privind programarea concediilor de odihnă în anul 2013 
pentru angajații din Primăria comunei Largu, județul Buzău 

 
Primarul comunei Largu, judeţul Buzău, ing. Neculai Stănel, 

Având în vedere : 
 referetul nr.91/21.01.2013 al compartimentului resurse umane din 

cadrul Primăriei comunei Largu ; 
 prevederile art.9 din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind 

concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia 
publică, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitățile 
bugetare, cu modificările și completările ulterioare ; 

 prevederile art.63 alin.5 lit. e din Legea nr. 215/2001 a administrației 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare ; 

 prevederile art.3 din Ordonanța Guvernului nr.80/2003 privind 
concediul de odihnă anual şi alte concedii ale preşedinţilor şi 
vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor şi 
viceprimarilor , cu modificările și completările ulterioare ; 

 prevederile art.148 din Legea nr.53/2003 Codul Muncii, cu modificările 
și completările ulterioare ; 

În temeiul art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare ,   
 
 

D I S P U N : 
 

Art.1 Se aprobă programarea concediilor de odihnă în anul 2013 pentru 
angajații din Primăria comunei Largu, județul Buzău conform anexei ce face 
parte integrantă din prezenta dispoziție ; 
Art.2 Compartimentul resurse umane se încredințează cu aducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții ; 
Art.5 Prin grija secretarului comunei prezenta dispoziţie va fi comunicată 
autorităților, instituțiilor publice și persoanelor interesate . 
 
 
 

                  Primar,    
           Neculai Stănel                                contrasemnează, 
                                                                 secretarul comunei, 

                                                                         Bordea Stelică  



                                                                      
 
                                                          
 

                                                                     Anexă 
                                                                    la Dispoziția nr.5/21.01.2013 

 
 

Programarea concediilor de odihnă în anul 2013  
pentru angajații din Primăria comunei Largu, județul Buzău 

 
 

Nr. 
crt 

Numele și prenumele 
 

Funcția Perioada 
efectuării CO 

Semnătura 

1. Neculai Stănel Primar iulie-septembrie  
2.  Mușat Ghorghe viceprimar mai-iulie  
3. Bordea Stelică secretar iulie-septembrie  
4. Vlădescu Marioara inspector iulie-septembrie  
5. Olteanu I. Octavia inspector august-octombrie  
6. Mihai Aurelia inspector iunie-august  
7. Ionașcu Marin referent octombrie-decembrie  
8. Radu Tuța  referent august-octombrie  
9. Popa Ștefan referent iunie-august  
10. Bălan Săndica bibliotecar iunie-august  
11. Măcreanu Marian paznic august-octombrie  
12. Grigore Dorinel paznic septembrie-noiembrie  
13. Drăghici Petrică morar octombrie-decembrie  
14. Bocioacă Aneta asistent 

personal 
octombrie-decembrie  

15. Necula Genica asistent 
personal 

octombrie-decembrie  

16. Stoian Marcela asistent 
personal 

octombrie-decembrie  

17. Stan Steluța asistent 
personal 

octombrie-decembrie  

18. Bănică Milica asistent 
personal 

octombrie-decembrie  

19. Radu Elena asistent 
personal 

octombrie-decembrie  

 
                                                                     
 


