Nr. 1739 din 24.05.2017

ANUNT
Privind organizarea probei ftzice,la concursul de recrutare,organizat pentru ocuparea
functiilor de politisti locali

Avand in vedere prevederile H.G.nr.3 3 3/20 1 7 privind stabilirea zilei de 2 iunie
2017,ca zi libera,in conformitate cu prevederile art.74 din H.G.nr.61 1/2008,Politia Locala a
Municipiului Tecuci anunta schimbarea datei pentru proba fizica,la concursul de recrutare pentru
ocuparea functiilor de politisti locali,din 31 mai 2017 in 06 IUNIE 2017.
Locul desfasurarii probei ramane acelasi,respectiv Stadionul municipal
Tecuci,terenul nr.2(in vecinatatea Scolii nr. 10-Dimitrie Sturza).
Candidatii inscrisi trebuie sa se prezinte cu cartea de identitate.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
privind stabilirea zilei de 2 iunie 2017 ca zi liber ă

În temeiul art. 108 din Constitu ţia României, republicat ă,
Guvernul României adoptă prezenta hot ărâre.
Art. 1. - (1) Pentru salaria ţii din sectorul public, ziva de 2 iunie 2017 se stabile şte ca zi liberă.
(2) Pentru ziva stabilit ă ca zi liberă potrivit alin. (1), institu ţiile publice îşi vor deslăşura activitatea în
regim de program normal în ziva de 10 iunie 2017 sau vor prelungi corespunz ător timpul de lucru, pân ă la
data de 16 iunie 2017, potrivit planific ărilor stabilite.
(3) Prestarea activit ăţii potrivit alin. (2) nu confer ă acordarea de timp liber corespunz ător.
Art. 2. - Prevederile art. 1 nu se aplic ă în locurile de munc ă în care activitatea nu poate fi întrerupt ă
datorită caracterului procesului de produc ţie sau specificului activit ăţii.
Art. 3. - Dispoziţiile art. 1 nu se aplic ă magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul
instanţelor judecătoreşti implicate în soluţionarea proceselor cu termen în data de 2 iunie 2017 şi nici
participanţilor în aceste procese.
Art. 4. - (1) Operaţiunile de încasări prin virament în relaţia cu instituţiile de credit aferente datei de 2
iunie 2017 se înregistreaz ă în contabilitatea unit ăţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului cu data de 2 iunie
2017.
(2) Dobânzile calculate la disponibilit ăţile păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, pentru
care, potrivit reglement ărilor legale în vigoare, exist ă obligaţia acordării de dobânzi, aferente lunii mai
2017, se înregistrează în conturile corespunz ătoare cu data de 2 iunie 2017.
(3) În ziva de 2 iunie 2017, prin centrala Ministerului Finan ţelor Publice se efectueaz ă operaţiuni de
încasări şi plăţi, operaţiuni de plăţi privind serviciul datoriei publice, precum şi eventualele operaţiuni de
debitare dispuse de Comisia European ă din contul de resurse proprii în lei deschis la Trezoreria Statului.
(4) Prin ordin emis de Ministerul Finanţelor Publice poate fi stabilit ă şi desiăşurarea altor operaţiuni prin
Trezoreria Statului.
PPJM - MNISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU
Contrasemneaz ă:
p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
Adrian Marius Rîndunică,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Viorel Ştefan
Bucureşti, 18 mai 2017.
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