
 

 

 

 

 

       H O T Ă R Â R E A  Nr.29 
              din   19 mai 2022  
 
Privind : aprobarea Regulamentului pentru acordarea voucherelor de vacanță.  
_________________________________________________________________________________

 Iniţiator : Vlad Mihăiţă – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi ; 
 Numărul şi data  proiectului de hotărâre : 2613 din 11.05.2022 ;  
 
 Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară din 19 mai 
2022 , legal constituită  ;  
 
 Având în vedere  Referatul de aprobare al  iniţiatorului proiectului de hotărâre , 
înregistrat la nr.2613 din 11 mai 2022   ;  
 Având în vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului  de specialitate al primarului comunei ,   înregistrat la nr.2619 din 11 mai 2022   ;  
 Având  în vedere  Rapoartele de avizare  ale Comisiilor de specialitate  ale Consiliului 
local al comunei Cuca ; 
  Având în vedere  prevederile  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.8/2009 privind 
acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările și completările ulterioare;  
 Având în vedere prevederile  Hotărârii Guvernului nr.215/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările și 
completările ulterioare;  
 Având în vedere prevederile Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice. 
 Având în vedere cu H.C.L. nr.1 din 27.01.2022 privind adoptarea bugetului local  pe 
anul 2022; 
            Având în vedere Legea bugetului de stat nr.317/2021 privind adoptarea bugetului  pe 
anul 2022, publicată în Monitorul Oficial în data de 28.12.2021;                                        
 Având în vedere  art.129 alin.(4) lit. a) , art.134 alin.(4) din  Ordonanţa de urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;     
 În temeiul art. 139 alin.(1) și alin.(3) lit.a) precum și art.196 alin.(1) lit.a)  din  
Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare ;  
 
 
   Adoptă prezenta  : H O T Ă R Â R E      
            
 Art.1.Se aprobă acordarea voucherelor de vacanță personalului contractul și 
funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cuca , 
județul Galați , în valoare de 1.450 lei pentru fiecare salariat,  pentru anul 2022.  

 R O M Â N I A 
 JUDEŢUL GALAŢI         
 COMUNA CUCA           
 CONSILIUL LOCAL   



 Art.2. Se aprobă Regulamentul privind acordarea voucherelor de vacanta pentru 
personalul contractual si funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Cuca, potrivit Anexei  la prezenta hotărâre parte integrantă din aceasta .  
 Art.3.  Cu  ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se  însărcinează  
Primarul comunei.         
 Art.4. Prezenta hotărâre va fi  comunicată  Instituţiei Prefectului – judeţul Galaţi, 
primarului comunei și va fi publicată în Mnitorul Oficial local,  în termenul prevăzut de lege ,   
prin grija secretarului comunei.  

 
  
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,   
   Consilier  Nedelcu Ionel       

            

           CONTRASEMNEAZĂ ,
            Secretar UAT , A. Marin  
      


