
 

 

HOTĂRÂRE  

Nr. 44 din 06 iulie 2018 

    Privind aprobarea Regulamentului de  acordarea voucherelor de vacanță pentru 

personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia 

 

Consiliul Local Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 06 

iulie 2018, 

Conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 199/1997, pentru ratificarea Cartei europene a 

autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985 

               Luând în discuţie referatul de specialitate nr. 3790 din 27.06.2018 întocmit de inspector 

delegate resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia; 

  În baza prevederilor O.U.G. 8/2009, privind acordarea voucherelor de vacanță, OUG nr . 

46/2017 pentru modificarea și completarea OUG nr . 8 din 2009 de acordarea voucherelor de 

vacanță .HG nr. 215/ 2009 de aprobare a Normelor metodologice de acordare a voucherelor de 

vacanță , actualizată .Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice .HG nr . 940/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind 

acordarea voucherelor de vacanţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009 

HCL privind rectificarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2018 

 

               În temeiul art. 36 alin. (4) lit. ”a”, art.45 alin. (2), art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea 

nr.215/2001, a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, emite 

prezenta:  

HOTĂRÂRE 

 

ART.1. Se aprobă ”Regulamentului de  acordarea voucherelor de vacanță pentru personalul din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia” conform Anexei , parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

ART.2.  Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia 

prin compartimentele de specialitate .                                                        

ART.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Neamţ şi personalului  

comunei Dochia, prin grija secretarului comunei Dochia. 

 

 

    Președinte  de ședință                                                    Contrasemnează pentru legalitate,            

          Șchiopu Ștefănica                                                                                              Secretar, 

                                                        Pascaru Vasile 

        

 
Hotărârea a fost adoptată cu 8voturi „pentru”,   0 voturi „împotrivă” şi   0 ”abţineri” dintr-un total de  11 consilieri  

locali în funcţie şi 8consilieri prezenţi 

 

        R O M Â N I A     

 JUDEŢUL NEAMŢ  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 

 
 


