
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA BREAZA 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 
privind modificarea H.C.L. nr. 13/31.01.2019 pentru aprobarea 

Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanta pentru 
personalul - funcționari publici și personal contractual - din cadrul 

U.A.T. comuna Breaza, județul Buzău in anul 2019 
 
 

  Consiliul Local al Comunei Breaza, Judetul Buzau  

Avand in vedere : 

 Expunerea de motive a Primarului com. Breaza – dl. Adrian Druga 
inregistrata la nr. 3823/20.06.2019; 

 Raportul compartimentului de resort inregistrat la nr. 3824/20.06.2019; 

 Avizul comisiei de specialitate ;  

 Prevederile art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea 
voucherelor de vacanta, cu completarile si modificarile ulterioare; 

 Prevederile art. 2 si art. 3 din H.G. nr. 215/2009 privind aprobarea 
Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanta, cu 
completarile si modificarile ulterioare ; 

 Prevederile art. 26 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice ; 

 Prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor 
măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

 Prevederile O.U.G. nr. 107/2018 privind modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru prorogarea  unor termene; 

 Prevederile art. 129 alin. (4) lit. “a” si alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ; 

 Prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata. 

In temeiul  art. 196 alin. (1) lit. “a” din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 

 
HOTARASTE 

 
Art. 1. Se modifica art. 1 alin. (2) din anexa nr. 1 - «  Regulamentul privind 

acordarea voucherelor de vacanta pentru personalul - funcționari publici și 
personal contractual - din cadrul U.A.T. comuna Breaza, județul Buzău» - la 
H.C.L. nr. 13/31.01.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea 
voucherelor de vacanta pentru personalul - funcționari publici și personal 
contractual - din cadrul U.A.T. comuna Breaza, județul Buzău in anul 2019, si va 
avea urmatorul cuprins: 

“(2) Voucherele de vacanță se acordă începând cu luna februarie 2019 pentru 
perioada 01 ianuarie 2019-31 decembrie 2019, au o valoare nominală multiplu 



de 50 lei și  o perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii pe suport de 
hârtie conform prevederilor legale.”  

  Art. 2. H.C.L. nr. 13/31.01.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind 

acordarea voucherelor de vacanta pentru personalul - funcționari publici și 
personal contractual - din cadrul U.A.T. comuna Breaza, județul Buzău in anul 
2019 se modifica in mod corespunzator. 

Art. 3. Compartimentul « Buget, finante, contabilitate » si Compartimentul 
« Achizitii publice » din cadrul U.A.T. comuna Breaza vor duce la indeplinire 
prezenta hotarare. 

Art. 4. Secretarul general al U.A.T. Comuna Breaza va comunica  
autoritatilor si celor  interesati  prezenta  hotarare.  

 
 

PRESEDINTELE SEDINTEI 
                        BOGZA VIOREL  
 
 
                                                                  
                  
        CONTRASEMNEAZA   
                                 Secretar general al U.A.T. Comuna Breaza 
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Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al Comunei Breaza in sedinta 

din data de 25.07.2019, cu respectarea prevederilor art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu un numar de 8  voturi pentru, - voturi 
impotriva si - abtineri, din numarul total de 11 consilieri in functie si 8 consilieri prezenti 
la sedinta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


