ROMÂNIA
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ

PIETROASELE
JUDEȚUL BUZĂU
Tel/Fax: 0238 512 000
e-mail: primariapietroasele@yahoo.com
HOTARARE
pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanta pentru
personalul - functionari publici si personal contractual - din cadrul U.A.T. Comuna
Pietroasele, judetul Buzau pentru anul 2022
Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau;
Avand in vedere:
- Referat de aprobare al Primarului comunei Pietroasele inregistrat la nr. 792/23.02.2022;
Raportul compartimentelor buget finante contabilitate si juridic si resurse umane,
inregistrat la nr. 773/23.02.2022;
- Prevederile art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de
vacanta, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Prevederile art. 2 si art. 3 din H.G. nr. 215/2009 privind aprobarea Normelor
metodologice privind acordarea tichetelor de vacanta, cu completarile si modificarile
ulterioare ;
- Prevederile art. 26 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit
din fonduri publice ;
- Prevederile art. I pct. (1) si art. IV alin. (1) din O.U.G. nr. 131/2021 privind modificarea
şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene;
- Prevederile art. 129 alin. (4) lit. “a”, alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
- -raportul de avizare al comisiei pe domenii;
- Cu respectatea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala
in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba Regulamentul privind acordarea voucherelor de vacanta pentru personalul
- functionari publici si personal contractual - din cadrul U.A.T. comuna Pietroasele, judetul Buzau
pentru anul 2022, cuprins in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Compartimentul « Buget, finante, contabilitate » si Compartimentul « Achizitii
publice » din cadrul U.A.T. comuna Pietroasele vor duce la indeplinire prezenta hotarare.
Art.3. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G
nr.57/2019, privind Codul Administrativ.
Presedinte de sedinta,
Mares Marcel
contrasemneaza
Secretar general ,
Matache Aurelia
Nr.24/24.03.2022
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Pietroasele, in sedinta
ordinara din data de 24.03.2022, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G nr.57/2019,

privind Codul administrativ, cu un nr.de 24 voturi pentru, - abtineri, - voturi impotriva, din
numarul total de 13 consilieri in functie si 13 consilieri prezenti la sedinta.

