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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR 
MUNICIPIUL MARGHITA 

             PRIMAR  
 

Dispoziţia nr. 222 
Din 15.04.2020 

 
pentru modificarea și completarea art. 17 alin. 3) al Dispozitiei nr. 152/2020, privind 

actualizarea Regulamentului intern pentru salariaţii din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Marghita şi din unităţile subordonate 

 
                                            

Având în vedere: 

 
• Referatul Compartimentului resurse umane, nr. 3059/14.04.2020 
• Art. 17 alin. 3) al Dispozitiei nr. 152/2020, privind actualizarea Regulamentului intern pentru 

salariaţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Marghita şi din 
unităţile subordonate  

• prevederile art. I,  alin. 1) și 2) din Legea nr. 37/2020 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii 

 
În temeiul art. 196 alin.(1) lit. b) din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, 

Primarul municipiului Marghita, dl. Pocsaly Zoltan-Ladislau  
 

 
                   D I S P U N E: 
 
Art.1. Se modifică și se completează art. 17 alin. 3) din Dispoziția nr. 152/2020, privind actualizarea 
Regulamentul intern pentru salariaţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Marghita şi din unităţile subordonate, după cum urmează: 
“Pentru salariații care aparțin de un cult religios legal, creștin, zilele libere pentru Vinerea Mare - ultima zi 
de vineri înaintea Paștelui, prima și a doua zi de Paști, prima și a doua zi de Rusalii se acordă în funcție de 
data la care sunt celebrate de acel cult. Salariații care au beneficiat de zilele libere pentru Vinerea Mare - 
ultima zi de vineri înaintea Paștelui, prima și a doua zi de Paști, prima și a doua zi de Rusalii, atât la datele 
stabilite pentru cultul religios legal, creștin, de care aparțin, cât și pentru alt cult creștin, vor recupera 
zilele libere suplimentare pe baza unui program stabilit de angajator." 
Art2.  Prezenta dispoziție va fi adusă la îndeplinire de către Compartimentul resurse umane, pentru 
comunicare cu funcționarii publici și contractuali din aparatul de specialitate al primarului municipiului 
Marghita și unităților subordonate și cu Instituția Prefectului jud. Bihor. 

                          
 

PRIMAR        Contrasemnează, 
     Pocsaly Zoltan Ladislau                         Secretar general, 
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