
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE
INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL NEAM

NECLASIFICAT

ORDIN

privind prelungirea programului peste durata normal  a timpului de lucru pentru
poli tii din cadrul Serviciului Public Comunitar de Pa apoarte Neam

Vasile-Adrian NI , Prefectul jude ului Neam

Având în vedere:

- Dispozi ia nr. 17127/16.06.2022 a doamnei secretar de stat Aneta MATEI prin care
se solicit  ca începând cu data de 20.06.2022, programul zilnic de lucru cu publicul la
structurile teritoriale de pa apoarte s  se desf oare între orele 08.30-18.30;

- O.M.A.I. nr. 60/2022 privind condi iile de stabilire a major rii salariale pentru munca
suplimentar  prestat  în cursul anului 2022 de c tre personalul cu statut special, precum i
activit ile deosebite cu caracter operativ sau neprev zut;

- O.M.A.I. nr. 4/2015 privind condi iile de acordare a major rii salariale pentru
personalul din M.A.I. care desf oar  activit i în zilele de repaus s pt mânal, de s rb tori
legale i în celelalte zile în care în conformitate cu reglement rile legale nu se lucreaz ;

- referatul nr. 63676/21.06.2022 al Serviciului Public Comunitar de  Pa apoarte Neam

În  temeiul  art.  275  alin.  (1)  din  Ordonan a  de  Urgen  a  Guvernului  nr.  57/2019
privind Codul Administrativ, cu modific rile i complet rile ulterioare, emit prezentul

O R D I N

Art.  1 – Programul de lucru al Serviciului Public Comunitar de Pa apoarte Neam  se
va desf ura începând cu data de 21.06.2022 în fiecare zi lucr toare în intervalul orar 08.30-
18.30 cu respectarea prevederilor O.M.A.I. nr. 577/2008 privind programul de lucru al
poli tilor, formele de organizare a acestuia i acordare a repausului s pt mânal.
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Art.  2 – Pentru înregistrarea i solu ionarea cererilor de eliberare a pa apoartelor,
personalul din cadrul Serviciului Public Comunitar de Pa apoarte Neam  poate presta, atunci
când  situa ia  o  impune,  activit i  în  zilele  de  repaus  s pt mânal,  de  s rb tori  legale  i  în
celelalte zile în care, în conformitate cu reglement rile în vigoare nu se lucreaz , cu
respectarea strict  a prevederilor O.M.A.I. nr. 577/2008 privind programul de lucru al
poli tilor, formele de organizare a acestuia i acordarea repaosului s pt mânal, cu
informarea ulterioar  a conducerii Institu iei Prefectului – jude ul Neam .

Art.  3 - Prezentul ordin se comunic  Serviciului Public Comunitar de Pa apoarte
Neam , Compartimentului resurse umane, Compartimentului buget i financiar contabilitate,
precum i, dup  caz, altor persoane i autorit i interesate;
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