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DECIZIA nr. 17 
din 23 octombrie 2019 

privind modificarea si completarea Regulamentului de Ordine Interioara a 

SC General Public Serv SA 

A vând în vedere: 

- art. l 2 alin.I lit. a) din Actul Constitutiv al Societăţii 

- referat nr. 1233/14.10.2019, întocmit de Inspector Resurse Umane 

- prevederile legii 31/1990 republicată, privind societăţile comerciale, cu modificările ş1 

completările ulterioare, 

Consiliul de Administraţie al S.C. General Public Serv S.A. înti:unit astăzi 23 octombrie 

2019 la sediul Societăţii, în unanimitate de voturi 

DECIDE: 

Art. l - Se aproba modificarea si completarea Regulamentului de Ordine Interioara a 
S.C. General Public Serv S.A., după cum urmează : 

► CAP.I. Timpul de munca 
artJO.J. 

la sediul social, programul de lucru al salariatilor va fi corelat cu cel al Primariei 

respectiv de luni pana joi de la 8:00- 16:30, iar vineri de la 8:00- 14:00. 

la punctul de lucru: 

- in perioada Ol octombrie -31 martie, de luni pana vineri de la ora 7:00-16:00, cu 

pauza de masa de o ora, intre orele 12:00-13:00. 

- in perioada Ol aprilie -30 septembrie, de luni pana vineri de la ora 6:30 -15:30, cu 

pauza de masa de o ora, intre orele 11:30-12:30. 

► ln .functie de sezon, de cerintele activitatii si de fisa postului, societatea poate 

decide pentru unii dintre angajati un program.flexibil si inegal in conformitate cu prevederile 



art.118 din legea 5312003 Codul Munci si deasemenea cu respectarea prevederilor legislatiei 

specifice in vigoare. 

A rt.16. Salariaţii de la punctul de lucru, au dreptul la pauză de masă cu o durată de o oră, de 

la ora 11:30 - 12:30 (1 aprilie-3Jseptembrie) si de la ora 12:00-13:00 (1 octombrie-31 

martie). 

Art.46.1. 

► se interzice cu desavarsire consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de 

lucru, iar abaterea se sanctioneaza cu desfacerea contractului de munca; 

► este interzisa introducerea de bauturi alcoolice in incinta societalii si in locurile unde 

angajatii societalii desfasoara activitate, in timpul programului de lucru. Jn functie de 

gravitate si daca este o abatere repetata sanctiunile pot merge de la avertisment pana la 

desfacerea contractului de munca. 

Art.2. Consiliul de Administraţie al S.C. General Public Serv S.A. va asigura 
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii, prin compartimentele de 
specialitate. 

PREŞEDINT!i 
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