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HOTĂRÂRE
Ref. la aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță pentru personalul din
aparatul permanent al Consiliului Local Corabia și al serviciilor din subordinea consiliului local
Consiliul Local al orașului Corabia, județul Olt, având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 7650/23.05.2019 inițiat de primarul orașului Corabia;
- Raportul nr. 8691/12.06.2019 al Serviciului Resurse Umane;
- Hotărârea Consiliului Local Corabia nr. 49/25.04.2019 privind aprobarea bugetului pe anul 2019;
- Hotărârea Consiliului Local Corabia nr. 1/2009 privind angajare consilier juridic în aparatul
permanent al Consiliului Local;
- Hotărârea Consiliului Local Corabia nr. 71/10.06.2019 privind modificare organigramă și stat de
funcții;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
- Art. 1 (2) din O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările și
completările ulterioare;
- Art. 2, 3 din H.G. nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea
tichetelor de vacanță, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 36 (1) din O.U.G nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor
publice și a unor măsuri fiscal - bugetare;
- Art. 36 (2) lit. a şi (3) lit. b din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art. 45 (1) și 115 (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. – Se aprobă Regulamentul privind acordarea voucherelor de vacanță pentru personalul din
aparatul permanent al Consiliului Local Corabia și al serviciilor din subordinea consiliului local, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Prezenta hotărâre se va comunica Primarului orașului Corabia, Serviciului Resurse Umane
și Prefectului Județului Olt.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NICOLETA ȘOIMU
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Prezenta hotărâre a fost adoptată astfel:
- voturi pentru
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