
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea  Regulamentului Intern pentru acordarea voucherelor de vacanță pe anul 2018

       Primarul  oraşului  Huedin,  Dr.  Moroşan  Mircea,  în  baza  prerogativelor  prevăzute  de  Legea

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Având în vedere referatul nr.4415/07.05.2018 înaintat de inspector asist. Boca Paula din cadrul 

Compartimentului Resurse Umane, privind aprobarea Regulamenului Intern pentru acordarea voucherelor 

de vacanță, si a caietului de sarcini pentru achizitionarea de servicii de tiparire si de livrare vouchere de 

vacanta  a angajaților din cadrul Primariei Huedin.

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 4419/07.05.2018 înaintat de primar și avizat de comsisia

pentru activități economico – financiare la ședința din data de 16.05.2018.

În  conformitate  cu  prevederile  O.U.G  nr.  8/2009  privind  acordarea  voucherelor  de  vacanță,

modificată prin O.U.G 46/2017, art. 3,  5 din H.G 215/2009 privind aprobarea Normelor metodologice

pentru  acordarea  tichetelor  de vacanță,  Legea  nr.  153/2017 privind salarizarea  personalului  plătit  din

fonduri publice, H.C.L nr. 26/2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018, si art. 36 alin. (4) lit. a,

alin.9  și  art.  45  din  Legea  administraţiei  publice locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi

completările ulterioare;

    H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1.  Se aprobă Regulamentul Intern pentru acordarea voucherelor  de vacanță pe anul 2018,

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Se aprobă caietul  de sarcini  pentru achiziționarea  de servicii  de tipărire și de livrare a

voucherelor de vacanță pentru angajații din cadrul Primariei orașului Huedin, conform anexei la prezenta

hotărâre.

       Art.3.Cu ducerea  la  îndeplinire a  prezentei  hotărâri  se încredințează  se încredintează  Direcția

economică din cadrul Primariei orașului Huedin 

Nr.90/22.05.2018 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15 
Votat pentru: 14
Consilieri care nu au votat :   1

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzaș – Fekete Maria                              Cozea Dan
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