
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA Nr.23 
Din 30 iulie  2018 

 
Pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță pentru funcționarii publici și personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei TREZNEA. 
 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI TREZNEA 
Întrunit în ședință ordinară 

 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive a primarului comunei TREZNEA nr.4048/2018 privind  propunerea de aprobare a 

Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță pentru funcționarii publici și personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei TREZNEA. 

- Raportul de specialitate nr.4048 /.2018 al Compartimentului resurse umane privind  propunerea de 
aprobare a Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță pentru funcționarii publici și personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei TREZNEA. 

- Documentația - Regulament privind acordarea voucherelor de vacanță pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei TREZNEA. 

Văzînd rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 
TREZNEA; 

      Ținând seama de prevederile: 
- art.1, alin.1), alin.2), alin.3) şi alin.5), art.2,  alin1) din O.U.G nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de 

vacanta, cu modificările şi completările ulterioare. 
- art.2, art.3 si art.12, alin.1) şi alin.2) din anexa 1 la H.G nr.215/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind acordarea tichetelor de vacanță, cu modificările şi completările ulterioare. 
- art.25 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
- H.C.L nr.22//2018  privind  rectificarea bugetului local pe anul 2018. 
- art.36 alin.2), lit.a) din Legea administaţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările si 

completarile ulterioare. 
 - Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările 

ulterioare.  
 În baza prevederilor art.45 alin.1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

             Art.1 – Se aprobă Regulamentul privind acordarea voucherelor de vacanță pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei TREZNEA, conform  anexei  la 
prezenta hotărâre. 
 Art.2 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează d-ul Oros Cristian 
primarul comunei și  Compartimentul  contabilitate, impozite și taxe locale . 
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Art.3– Prezenta hotărâre se comunică cu:  
 Instituţia Prefectului Judeţului SĂLAJ; 
primarul comunei TREZNEA; 
Biroul financiar-contabil și administrative; 
dosar hotărâri 
dosarul de şedinţă. 
 se va afișa la sediu și pe site-ul: www.primariatreznea.ro al Primăriei comunei TREZNEA; 

 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ          
         PUȘCAȘ IONEL-DOREL 
                       CONTRASEMNEAZĂ  

SECRETAR                   
                                                                 BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN 

 

 

 

  
   

 

Consilieri prezenţi : 9 

Consilieri absenti :- 

Voturi pentru ……...9 

Voturi împotrivă – 

           

 

 

http://www.primariatreznea.ro/

	Ținând seama de prevederile:

