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DISPOZITIA NR. 100 /2022 

DIN 30. 05 .2022 

Pentru aprobarea regulamentului privind acordarea vaucherelor de vacanta pentru funqionarii 
publici �i personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Valea Chioarului, 
judetul Maramure� pentru anul 2022 

Primarul comunei Valea Chioarului, judenil Maramures; 
Carta Europeana a autonomiei locale adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata 

prin Legea nr. 199/1997; 
Constitutia Roman iei ,art.( 120) si art. ( 121) ; 
Referat de specialitate nr.3044 din 30.05.2022 al compartimentului contabilitate �i raportul de 

specialitate nr. 3042 din 30.05.2022 al secretarului general din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Valea Chioarului. 

Hotararea nr. 7/2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Valea Chioarului: 
OUG nr. 8/2009- art. I alin.(I )  �i alin. (2), privind acordarea vaucherelor de vacanta, cu 

modificarile �i completarile ulterioare. 
H.G. nr. 215/2009 - art.2, art.3 �i art. 12- pentru aprobarea normelor metodologice privind 

acordarea tichetelor de vacanta, cu modificarile �i completarile ulterioare. 
Ordonanta de urgenta nr.13 l privind modificarea si completarea unor acte normative, 

precum si pentru prorogarea unor termene. 
Legea- cadru nr. 153/2017 -art. 26 privind salarizarea personalului platit din fonduri pub lice, cu 

modificarile �i completarile ulterioare. 
Legea nr. 544/2004, contenciosul administrativ, cu modificarile ulterioare. 
In temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit. (b), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, modificata. 

PRJMARUL COMUNEI VALEA CHIOARULUI, JUDETUL MARAMURE�, emite prezenta 
DISPOZITIE: 

Art. I .Se aproba acordarea voucherelor de vacanta pentru anul 2022 pentru functionarii publici si 
personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Chioarului .in cuantum 
de 1.450 lei pentru un salariat, in limita sumelor prevazute in bugetul local, alocate cu aceasta destinatie. 

Art.2 Se aproba regulamentul privind acordarea vaucherelor de vacanta pentru functionarii 
publici �i personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Valea Chioarului, 
judetul Maramure�, pentru anul 2022, conform anexei nr. 1 care face patte integranta din prezenta 
dispoziiie. 

Art.3 Compartimentul contabilitate va duce la 1ndeplinire prevederile prezentei Dispozifii. 
Art.4. Prezenta Dispozitie se comunica la : 

Institutia Prefectului - _J ta A¥r,1mure�: 
Secretarului comunei ad-c · �*;
Cont bilitatii din c r�. a\u · �, de specialitate a Primariei; 
Afi� re. 
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