
ROMANIA
ruDETUL CLUJ

COMLINA IZVORU CRI§ULUI
CONSILIUL LOCAL -

HoTÁnAREANr.36
Din 17 septembrie 2020

privind aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea voucherelor de vacan{á pentru anul 2020

Consiliul local al comunei Izvoru Crigului, judeful Clrrj, intrunit in gedinfa de lucru ordinará din data
de 17.09.2020;

Analizánd:
- Legea 5 l 2020 a bugetului de stat pentru anul2020
- Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale locale cu modificárile gi completárile

ulterioare ;

- OUG nr.8l18.02.2009 privind acordarea voucherelor de vacanfá;
- OUG nr. 46130.06,2017 pentru modificarea gi completarea OUG nr. 812009 privind acordarea

voucherelor de vacan!á;
- HG nr.215104,03.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de

vacantá;
- Legea-cadru nr. 153l28.06.2017 privind salarizarea personalului plátit din fonduri publice

- raportul de specialitate cu nr. 1300 / 15.09.2020
Avánd in vedere Raportrrl favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local ;

In temeiul drepturilor conferite prin aft,129 din OUG nr. 57 l 2019 codul administrativ, adoptá
urmátoarea;

HoTÁRÁRB

Art. 1. Se aprobá Regulamentul Intern pentru acordarea voucherelor de vacan!á pentru anul 2020, conform
anexei care face parte integratá din prezenta hotáráre;

Art,2. Se aprobá caietul de sarcini pentru achizilionarea de servicii de tipárire 9i de livrare a voucherelor de
vacan!á pentru angaja{ii din cadrul Primáriei Izvoru Crigului, conform anexei care face parte integratá din
prezenta hotáráre;

Art. 3. Cu punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotárári se incredinleazá primarul comunei Izvoru
Cri gului gi compartimentul buget-contabi l itate.

Art. 4. Prin grija secretarului rigului prezenta hotáráre se comunicá cátre Institutia
primárieiPrefectului Judetului Cluj,

comunei Izvoru Cri;ului.
Crigului, Compartimentele din cadrul

SECRETAR GEN AL COMUNEI
IZvoRU

oaEAN G L IOAN

Prezenta hotáráre a fost adoptatá cu respectarea prevederilor OUG nr. 57 l20l9 codul administrativ :

Nr. consilieri in functie 1l
Nr. consilieri prezenti 1 1

Voturi ,, Pentru )) :
Voturi ,, impotrivá " :
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