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CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea efectuirii a unui numir de7 zile din concediului de odihn6 pe

anul 2OL4 al primarului comunei Cdndegti

Consiliul local al comunei C6ndegti, judetul DAmbovita, intrunit azi 3O.O6.2O14 in gedint5 de indatd publicd :

Analiz6nd:

Cererea nr. 4028 I 24.06.2014 a d-nei.Georgeta Popa primar comunei C6ndegti, prin care solicitb
efectuarea fracliunii de7 zile din concediul de odihnd pe anul in curs.
referatul de aprobare nr. 4063/ 25.06.20L3 prezentat de cdtre primarul comunei C6ndegti, asupra
proiectului de hotbr6re, initiat de cdtre primar, privind aprobarea efectubrii fractiunii concediului de
odihnb pe anul in curs al primarului comunei C6ndegti;
vdz6nd cb proiectul de hotbr6re este insotit de raportul de specialitate al compartimentului de
resoft nr. 40621 25.06.2013 gi este avizat favorabil de cdtre comisia de specialitate din cadrul
consiliului local gi de cdtre secretarul comunei, precum gi cererea doamnei primar de solicitare a

unui numar de 7 zile de concediu pe anul in curs;
Prevederile dispozitiei primarului comunei C6ndegti nr. 129 din data de 03.07.20t2 - privind

stabilirea atributiilor primarului, viceprimarului comunei Cdndegti secretarului comunei si delegarea
unor atributii ale primarului comunei C6ndegti.
Av6nd in vedere :

r prevederile art.B alin.(1) Si (2) Si art. 6 din Ordonanta de Urgentb nr.80/2003 privind concediul de
odihnd anual gi alte concedii ale pregedintilor gi vicepregedintilor consiliilor judelene, precum gi ale
primarilor gi viceprimarilor, aprobatd iprin Legea nr.57812003, cu modific5ri gi complet5ri;

in temeiul aft. 36 alin. (1) 9i alin,(9), aft. 45 alin. (1) 9i aft, 115 alin. (1) lit, ,,b" din
Legea nr.2L5l200l privind administragia publicd locald, republicatS, cu modificdrile gi

complet6rile ulterioare
HOTARA$TE:

Aft.l. - Se aprobb efectuarea fractiunii din concediul de odihnd pe anului 20t4 al

doamnei Popa Georgeta primarului comunei Cdndegti in numir de 07 zile lucrdtoare,incepind
cu data de 07.07.20L4.

Art.2. - Secretarul comunei C6ndegti impreund cu compartimentul financiar-contabil
din cadrul primdriei se insdrcineaze cu aducerea la indeplinirea prezentei hotir6ri.

Art. 3 -Prezenta se comunicb :

-Institutiei Prefectului-judetul Dimbovita;
-Primarului comunei
-Afigare la sediul primariei gi pagina web a primbriei
-La dosar
-persoanelor i nteresate

Prezenta hotarare a fost adoptata cu ....... voturi "pentru", ..-.. voturi ,,contra" si..-.. abtineri, din totalul de 10

consilieri in functie, prezenti la sedinta.

cdndesti 30 06 2Ol3

HoTAnARE-NR.34

Secretar,


