
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA PESTERA

PRIMAR

DISPOZITIE
de aprobare a Regulamentului privind acordareavoucherelor de vacanţă funcţionarilor
publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei Peştera, judeţul Constanta, pentru anul 2022

NicoletaVRABIE, primar al comunei Peştera, judeţul Constanta, “

Analizând referatul nr. 2288 /04.04.2022 al Compartimentului Resurse Umane,
salarizare prin care se supune spre aprobare Regulamentul privind acordarea
voucherelor de vacanţă pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Peştera, judeţul Constanţa;

Având în vedere:
— Prevederile HCL nr.O9/ 10.02.2022 privind aprobarea bugetului de…venituriwxşi

cheltuieli al comunei Peştera pe anul 2022;
- Art.26, alin.(4) şi (5) din Legea cadru nr.153/2O17 privind salarizarea

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind

acordareavoucherelor de vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare;
— Art.I, alin.(2) din OUG nr.131/ 2021 privind modificarea si completarea unor

acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene;
— HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea»

tichetelor de vacanta, cu modificările şi completările ulterioare,
— Dispoziţiile art.243, alin.(l), lit.a” din OUG nr.57/2019 privind Codul

Administrativ;
In temeiul art.155, alin.(5), lit.”e”, art.196, alin.(l), lit.”b” şi art.197, alin.(l) şi

alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Dispun:
Art. 1 — Se aprobă Regulamentul privind acordareavoucherelor de vacanţă pentru

personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Peştera, judeţul
Constanţa, pentru anul 2022, parte integrantă din prezenta în anexa 1. _

(2) Lista beneficiarilor vocherelor de vacanţă este cuprinsă în anexele 2—4 la
prezenta.

_

Art.2 — Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se însarcineaza
Compartimentele Buget Finante, Contabilitate, Achiziţii Publice şi Resurse Umane,
Salarizare.

Art.3 — Secretarul general al UAT va transmite prezenta dispozitie in termenul
prevazut de lege, Institutiei Prefectului judetului Constanta si o va comunica
beneficiarilor prevăzuţi în anexele 2-4 la prezenta.
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