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Privind: aprobarea Regulamentului intern de acordare a v ucherelor
de vacan(i, pentru personalut din cadrul aparatului de sp

primaruluri comunei Tulnici, jude{ul Vrancea

consiliul locul al comunei rulnici, judetul vrsncea,

Sedinld ordinurd din data de 29 iunie 20Ig

- vizdnd raportul de specialitate al doamnei G6ind valeri
comunei -fulnici, inregistrat sub nr. 3 046 din 13 iunie 201g prin

- av0rnd in vedere avizul favorabil al comisiilor de spec

cadrul Consiliuiui local al comunei Tulnici, judetul Vrancea;

- in conformitate cu prevederile ouc gl200g privind
voucherelor de vacanfd, republicatd, cu modificdrile gi complet6rile

emiterea unui proiect de hotdrare privind aprob areaunui Regulame t intern de

acordare a voucherelor de vacanfd, pentru personalul din cadrul a tului de

specialitate, al primarului comunei Tulnici, judelul vrancea, cat qi

de motive gi proiectul de hotdrare iniliat de primarul comunei

acest sens;

ialitate al

tnunit tn

socretarul

propune

expunerea

lnici, in

litate <lin

acordarea

Iterioare;



- in conformitate cu prevederile art. 3 gi art. 5 din HG nr.

pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea vouc

vacan\d,, republicatd, cu modific[rile gi completdrile ulterioare;

- in temeiul prevedrilor art. 36 alin. 2 ,Iit.,,d" $i alin. 6 lit. ,

art. 44, art. 45 altn,2 Iit.,,a" qi alin. 6,art.47,art. 115 alin. 1

alin. 3 gi aft. 117 din Legea nr. 21512001 - privind administrat
locald - republrcatd,, cu modificdrile gi completdrile ulterioare

HO

Art. 1. Se aprobb regulamentul intern de acordare a vouc
vacan\d., pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al
comunei Tulnici, judelul Vrancea, conform anexei nr. 7, care

integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Prevederile prezentei hot[rAri vor fi duse la indeplini
Primarul comunei Tulnici, jude(ul Vrancea, prin aparatul de spe

comunicate celor interesali, prin grija secretarului comunei Tulnici.

PRE$EDINTE DE $EDINTA

local, SECRET
'asi

TARA

,6,6

Consilier
Lewffifiifi

21s 12009

erelor de

" pct. 19,

it. ,,b " qi

$r

a publica

relor de

imarului
ace parte

, de cdtre

ialitate gi

CONTRASEMN AZA

LC UNEI,
Gni


