
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

B Ă R C Ă N E Ş T I 
 

Nr.    13   din    03 .03.2020 

 

P R O I E C T    DE   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 al compartimentului  de resort  din cadrul aparatului de specialitate al   

primarului nominalizat în vederea  analizării și întocmirii rapoartului la Proiectul 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.______ din cadrul Consiliului Local al comunei Bărcănești;  

-Avizul secretarului general al comunei  nr.____  din ________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  . 

          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. 

                                                                                 

                                                          INIŢIATOR : 

                                                 PRIMAR, 

                                              Valeriu Lupu 
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REFERAT  DE     APROBARE 

 

pentru susţinerea ,, 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 anului 2020.’’ 

 

 

         Subsemnatul    VALERIU  LUPU , primarul Comunei Bărcăneşti vă supun spre analiză şi 

aprobare proiectul de hotărâre enunţat mai sus  şi  în conformitate cu prevederile    OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, a OG            nr. 80 / 2003, 

privind concediul de odihnă anual şi alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor 

judeţene, precum ai ale primarilor şi viceprimarilor, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru 

susţinerea lui prezint următoarele: 

- Neefectuarea integrală a  concediului legal de odihna în anul 2019  s- datorat multiplelor  

probleme legate de prezenţă obligatorie  pentru rezolvarea unor probleme administrative ce nu se 

puteau rezolva,  fără prezenţa primarului şi viceprimarului astfel: promovarea ordinei de zi şi iniţierea 

proiectelor de hotărâri, întocmirea şi implememtarea bugetului local şi a execuţiei acestuia, 

promovarea ,  susţinerea şi finalizarea procedurilor de atribuire a obiectivelor de investiţii, pregătirea 

localurilor unităţilor de învăţământ pentru asigurarea condiţiilor optime procesului educativ. 

Faţă de cele mai mai sus arătate  propun următoarele: 

1. Aprobarea  ,, 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 anului 2020.’’ 

2. Să aprobaţi efectuarea concediului de odihnă restant, aferent anului 2019, în cursul anului 

2020,  persoanelor cu funcţii de demnitate publică din cadrul Comunei Bărcăneşti, Judeţul 

Prahova: 

3. Ducerea la îndeplinirea a hotărârii ce se va adopta să cadă în sarcina Primarului Comunei 

Bărcăneşti,  împreună cu aparatul care au  atribuţii în domeniu. 

În speranţa obţinerii aprobării, vă mulţumesc! 

 

P R I M A R , 

 

    VALERIU  LUPU 
 


	proiect hcl 13 concediu demnitari.pdf
	referat aprobare proiect hcl 13.pdf

