ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PĂCUREŢI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță pentru personalul din
cadrul primariei comunei Pacureti , judeţul Prahova
Consiliul Local al comunei Pacureti , judetul Prahova , intrunit in sedinta ordinara in data de 23 mai
2019:Vazand expunerea de motive nr. 1920 /2019 a primarului comunei si raportul de specialitate cu nr.
1921
/2019, intocmit de ,, Birou buget-finanţe, taxe şi impozite locale ‘’din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Pacureti , judeţul Prahova;
Având în vedere - prevederile art. 26 alin.(4) si (5) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice;art. 1 alin.(1;2; 21;si 22 ) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.8/2009
privind acordarea voucherelor de vacanță , cu modificările și completările ulterioare; art. 3 alin. (2) din Hotărârea
Guvernului nr.215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanță, cu
modificările și completările ulterioare;
Vazand
:Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al com.Pacureti ,
jud. Prahova .
Avizul favorabil al secretarului comunei Pacureti , jud. Prahova .
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4), lit. a), ale art. 45 alin. (3), art.115 alin.(1) lit.b) şi art.123 alin.(1) şi (2)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
adopta prezenta
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aproba Regulamentul privind acordarea voucherelor de vacanță pentru personalul din cadrul
primariei comunei Pacureti , jud. Prahova , conform anexei 1 , anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari , se insarcineaza primarul comunei si compartimentele de
specialitate interesate , din cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Pacureti , jud. Prahova .

Art.3. Prezenta hotarare va fi va fi facuta publica si va fi transmisa persoanelor si institutiilor interesate
prin grija secretarului com. Pacureti , jud. Prahova
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL

 D-l. CORDUNA

PĂCUREŢI, 23 .05.2019
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