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   H O T Ă R Â R E A  Nr.27/2019 

           privind aprobarea regulamentului de acordare a voucherelor  de vacanță în      
   perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2020. 

 
 
 

 
 

   Consiliul local orășenesc Borsec 
   Având în vedere raportul Biroului Economic, compartimentul 
resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrată sub 
nr.37/2019, prin care se arată necesitatea aprobării unei regulament intern de 

aplicare a  voucherelor  de vacanță  în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2020. 

            Luând în considerare prevederile  art.I din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului României nr.114/2018 ,privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor 

acte normative și prorogarea unor termene,  art.I din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului României nr.107/2018 privind  modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru prorogarea  unor termene, art. 2 alin. (1) pct. 30 din 

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Consiliului local orășenesc 
Borsec nr.25/2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019. 

                        Luând în considerare avizul favorabil al comisiei mixte buget finanțe și 
administrație publică, juridică, socială  din cadrul Consiliului local orășenesc Borsec. 

                      În temeiul dispozițiunilor art.39(1),art.4, art.5(2),  art.36(9),  

art.45(1), art.115(1) lit.b) din Legea nr.215/2001, republicată 2007, privind 

administrația publică locală, cu modificările şi completările ulterioare şi cu  

respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în 

administrația publică ,republicată 2013 cu modificări și completări. 
 

 

H O T Ă R E Ş T E 
 

 
          Art.1. Aprobarea regulamentului de acordare a voucherelor  de 

vacanță în forma și conținutul prezentat conform anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 
                                       Art. 2.  Cu ducere la îndeplinire a prevederilor   prezentei  hotărâri 

se încredințează Biroului Economic, compartimentul resurse umane din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului . 



 

                            Art.3. Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale 

Borsec, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediul primăriei.                       
 

                            Art.4. Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale 
Borsec, prezenta hotărâre se înaintează:  

   Instituției Prefectului județului Harghita pentru verificarea legalității 
actului administrativ.                        
   Biroului Economic, compartimentul resurse umane din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului 

 
 

 
 Borsec, la   23  aprilie   2019 
 

 

 

                              PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

           Moșneag Ilona   
 

 

 
 


