
GROIN 

Privind: 	Stabilirea modalifatii de recuperare a timpului de lucru aferent zilei de 23 ianuarie 2023, stabilit5 ca zi 
libera potrivit Hotararii Guvernului nr. 1555/2022, de Cate personalul din cadrul Institutiel Prefectului-
Judetul Bràila, precum si de eatre personalul din cadrul Serviciului Public Comunitar de Pasapoarte 
Braila si din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a 
Vehiculelor 

Avand in vedere: 
- prevederile Hotararii Guvernului nr. 1555/2022 privind stabilirea zilelor lucratoare pentru care se 

acord5 zile libere, altele decat zilele de s'arbatoare legaI, pentru anul 2023; 

Tinand cant de referatul nr. 1301/30.01.2023 intocmit de Serviciul financiar-contabilitate, resurse 
umane, achizitii publice i administrativ; 

In temeiul art. 275 alin. (1) din Ordonanta de Urgenfa a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modifickile si complefarile ulterioare; 

Prefectul judetului Braila emite prezentul 

ORDIN : 

Art. 1. Recuperarea timpului de lucru aferent zilei de 23 ianuarie 2023, stabilit8 ca zi libera" potrivit 
Hofararii Guvernului nr. 1555/2022, de calm personalul din cadrul Institutiei Prefectului-Judetul Braila, precum 
si de catre personalul din cadrul Serviciului Public Comunitar de Pasapoarte Braila si din cadrul Serviciului Public 
Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Bralla, se va efectua prin prelungirea 
programului de lucru cu 1 (una) or in perioadele 30.01.2023 — 02.02.2023, respectiv 06.02.2023 — 09.02.2023. 

Art. 2. Pentru munca prestata potrivit art. 1 nu se acord5 timp liber corespunz8tor. 
Art. 3. Prezentul ordin nu se aplica personalului care in data de 23 ianuarie 2023 s-a aflat in concediu 

de odihna, concediu de studii, concediu fara plat8, concediu medical, invoiri platite sau alte asemenea situatii. 
Art. 4. In situatia in care in perioadele stabilite pentru recuperare, personalul se atIa in concedii de 

odihn8, concedii de studii, concedii thra plafa, concedii medicale, invoiri paite si alte asemenea situatii, acesta 
va recupera la o dat5 ulterioara, 'Ana la data de 28 februarie 2023. 

Art. 5. In cazul primirii unor alte dispozitii de la Ministerul Afacerilor Interne, prezentul ordin va fi 
modificat corespunzator. 

Art. 6. Serviciul financiar - contabilitate, resurse umane, achizitii publice si administrativ va aduce la 
indeplinire prezentul ordin. 

Art. 7. Prin grija Compartimentului resurse umane i salarizare al Institutiei Prefectului-Judetul Braila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesati. 
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