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HOTARARE Nr. 333
privind stabilirea zilei de 2 iunie 2017
ca zi libera
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1. - (1) Pentru salariatii din sectorul public, ziua de 2 iunie 2017 se
stabileste ca zi libera.
(2) Pentru ziua stabilita ca zi libera potrivit alin. (1), institutiile
publice isi vor desfasura activitatea in regim de program normal in ziua de 10
iunie 2017 sau vor prelungi corespunzator timpul de lucru, pana la data de 16
iunie 2017, potrivit planificarilor stabilite.
(3) Prestarea activitatii potrivit alin. (2) nu confera acordarea de timp
liber corespunzator.
Art. 2. - Prevederile art. 1 nu se aplica in locurile de munca in care
activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de
productie sau specificului activitatii.
Art. 3. - Dispozitiile art. 1 nu se aplica magistratilor si celorlalte
categorii de personal din cadrul instantelor judecatoresti implicate in
solutionarea proceselor cu termen in data de 2 iunie 2017 si nici
participantilor in aceste procese.
Art. 4. - (1) Operatiunile de incasari prin virament in relatia cu
institutiile de credit aferente datei de 2 iunie 2017 se inregistreaza in
contabilitatea unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului cu data de 2
iunie 2017.
(2) Dobanzile calculate la disponibilitatile pastrate in contul curent general
al Trezoreriei Statului, pentru care, potrivit reglementarilor legale in
vigoare, exista obligatia acordarii de dobanzi, aferente lunii mai 2017, se
inregistreaza in conturile corespunzatoare cu data de 2 iunie 2017.
(3) In ziua de 2 iunie 2017, prin centrala Ministerului Finantelor Publice se
efectueaza operatiuni de incasari si plati, operatiuni de plati privind
serviciul datoriei publice, precum si eventualele operatiuni de debitare
dispuse de Comisia Europeana din contul de resurse proprii in lei deschis la
Trezoreria Statului.
(4) Prin ordin emis de Ministerul Finantelor Publice poate fi stabilita si
desfasurarea altor operatiuni prin Trezoreria Statului.
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