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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2019 ,de către persoanele cu 

funcţii de demnitate publică din cadrul Comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, în cursul anul 2020 

 

 

 

           Având în vedere prevederile : 

-art.8 alin.(2) din O.G nr.80/2003 privind concediul de odihnă anual şi alte concedii ale preşedinţilor şi 

vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor şi viceprimarilor ,cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

-art.129 alin.(2) lit.a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificările şi completările 

ulterioare; 

           Văzând : 

-Referatul de aprobare  nr.  9970  /  04 .03.2020 al Primarului comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, pentru 

susținerea  Proiectului  de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent 

anului 2019, de către persoanele cu funcţii de demnitate publică din cadrul Comunei Bărcăneşti, judeţul 

Prahova, în cursul anul 2020 ; 

- Raportul  de specialitate  nr.10.150/ 06.03.2020 al Compartimentului Resurse umane  al Primăriei 

comunei Bărcănești prin care se propune adoptarea  Proiectului de hotărâre privind   aprobarea efectuării 

concediului de odihnă restant, aferent anului 2019 ,de către persoanele cu funcţii de demnitate publică din 

cadrul Comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, în cursul anul 2020; 

-Avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 din cadrul Consiliului Local al comunei Bărcănești;  

-Avizul secretarului general al comunei  nr. 9.978  din   04.03.2020;               

 În temeiul  prevederilor art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1 ) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ ,cu modificările şi completările ulterioare;  

 

 

           Consiliul local al comunei Bărcăneşti, judetul Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 

 

             Art. 1. Se  aprobă efectuarea concediului de odihnă restant,aferent anului 2019, în cursul anului 

2020 , de către : 

a) Domnul Lupu Valeriu-Primarul comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, cu un concediu de odihnă restant 

din anul 2019, în număr de 22 zile lucrătoare  ; 

b) Domnul Duţă Dănuţ -Viceprimarul comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, cu un concediu de odihnă 

restant din anul 2019, în număr de 6 zile lucrătoare  . 
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          Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul comunei Bărcăneşti, 

judeţul Prahova ,şi de compartimentele cu atribuţii în domeniu din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, iar hotărârea va fi comunicată  persoanelor şi autorităţilor interesate de secretarul unităţii 

administrativ-teritoriale. 

                       

 

 

 

   PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

     Dănuț Duță                    
                                                          

 

 

 

 
                                                                                       Contrasemnează: 

                                                                           Secretarul  general al   comunei      

                                                                                                         Nicoleta Savu 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Bărcăneşti, 23.03.2020 

  Nr.15 

 

 
Nr.consilieri in functie 

       
15 ;  Nr.consilieri prezenti    13 ;   Nr.voturi pentru       12.        Nr. voturi  

împotriva      0 ;  Nr. voturi abtinere       1 

Sistem vot: deschis 

5 exp. 

 

 

 

 

 

 

 


