
CONSIIJTJL JUDETEAN IALOMITA
PRESEDINTE

Consiliului Judetean Ialomita

Presedintele Consiliului Judetean Ialomita,
Avand in vedere:
-prevederile Ordonantei de urgenta ff. 80/2003 privind concediul de

odihna si alte concedii ale presedintilor si vicepresedintilor consiliilor
judetene, precum si ale primarilor si viceprimarilor, iprobata prin Legea nr.
578/2003;

-consultarea vicepresedintilor Consiliului Judetean Ialomita.
In temeiul art. 117 din Legea rr. 215/2001 a administratiei publice

locale,
DISPUNE:

Art.L-Se aproba planificarea concediilor de odihna pe anul Z0Il pentru
presedintele si vicepresedintii Consiliului Judetean Ialomita, conform anexei
care face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2- Durata concediului de odihna anual pentru persoanele prevazute
la art. 1 este de 25 de zile lucratoare, acestea vor aduce la cunostinta
consiliului judetean, in sedinta premergatoare plecarii in concediu, perioada
de efectuare a acestuia.

Art.3-In aceeasi sedinta presedintele consiliului judetean, va aduce la
cunostinta consiliului, daca este cazul, dispozitia privitoare 1a desemnarea
vicepresedintelui consiliului judetean care ii va indeplini atributiile pe durata
concediului.

Art.4-Presedintele si vicepresedintii Consiliului Judetean nu pot
efectua concediul de odihna simultan.

Art.S-Directiile de specialitate si persoanele nomin alizate la art. I vor
aduce la indeplinire prezenta dispozitie.
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PLANIFICAREA CONCEDIILOR DE ODIHNA
PE ANUL 2011

Nr. Numele Prenumele Perioada Nr. -Sempatqra
crt. zile , " / l

{
I CIUPERCA VASILE SILVIAN t .J ' /  (  i { 25 , ,{fu4
2 MARTIN IOAN io .::.t lf . C lr 25 c\/
3 MUSOIU STEFAN aM.O6 - lq A:r 25 ^n \-
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Extras din O.G. nr. 80 din 28 auoust 2003
privind concediul de odihna si alte concedii ale-presedintilor si vicepresedintilor consilii lor
judetene, precum si ale primarilor si viceprimarilor, aprobata prin Legea nr.578122 decembrie 2003

ART. 1 Presedintii si vicepresedintii consili i lor judetene, primarul general si viceprimarii municipiului
Bucuresti, primariisi viceprimarii au dreptul la un concediu de odihna anualplatit pentru fiecare an
calendaristic.

ART.2
Concediulde odihna anual cuvenit potrivit prezenteiordonante se poate efectua in maximum treifractiuni,

din care una este de cel outin 15 zile lucratoare.

ART- 3
Planifrcarea concediului de odihna anual al persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) se face de presedintele

consiliuluijudedean, primarul general al municipiului Bucuresti si de primarul unitatii
admin-straliv-teritoriale, in luna decembrie a anului premergator celui in care se efectueaza concediul
pe baza consultiarii cu vicepresedintii, respectiv viceprimarii.
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