ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL BAIA DE ARIES
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA nr.19/22.04.2019
privnd aprobarea Regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanta
Consiliul local al orasului Baia de Aries, judetul Alba, intrunit in sedinta publica ordinara;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare initiat de primar privind aprobarea Regulamentului intern
pentru acordarea voucherelor de vacanta; raportul de specialitate nr.1752/15.04.2019 intocmit de doamna
Pasca Elena – sef serviciu financiar-contabil; în scopul recuperării capacităţii de muncă, a întreţinerii
capacităţii de muncă şi a motivării personalului – funcționari publici și personal contractual – din cadrul
aparatului de specialitate al primarului si serviciilor subordonate; rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate nr.1, 2 si 3 din cadrul consiliului local;

Având în vedere prevederile art. 25 alin(1) si art.26 alin. (4,5,6 si 7) din Legea-cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
H.G. nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de
vacanță, cu modificările și completările ulterioare;
HCL nr.17/22.04.2019 privind aprobarea bugetului general centralizat al orasului Baia de Aries pe
anul 2019;
În temeiul art. 45 şi art.115 alin.1 lit. b din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă acordarea voucherelor de vacanţă, în valoare de 1.450 lei pentru un salariat funcționari publici și personal contractual - din cadrul aparatului de specialitate al primarului si serviciilor
subordonate, conform Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță – anexa parte integranta
din prezenta hotarare.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Baia de
Arieş, prin serviciile de specialitate.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în instanţa de contencios administrativ, în termen de 30
zile de la comunicare.
Prezenta se va comunica:
Insitutiei Prefectului – judetul Alba
Primarului orasului Baia de Aries
Serviciului finaciar –contabil;
Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba
Se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei oraşului Baia de Arieş.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabile si 1 abtinere, din numărul de
13 consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă,
Cons. Buzgar Adriana-Maria
N.D. 5 exp.

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

