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PRE S E DI N T E
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Consiliului JudeteanIalomita

I

Presedintele
Consiliului JudeteanIalomita,
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;
-consultareavicepresedintilorConsiliuluiJudeteanIalomita.
In temeiul art. 117 din Legea rr. 215/2001 a administratiei publice
locale,
DISPUNE:

I

s

Art.L-Se aprobaplanificareaconcediilorde odihnape anul Z0Il pentru
presedintelesi vicepresedintiiConsiliului JudeteanIalomita, conform anexei
careface parte integrantadin prezentadispozitie.
Art.2- Durata concediului de odihna anual pentru persoaneleprevazute
la art. 1 este de 25 de zile lucratoare,acesteavor aduce la cunostinta
consiliului judetean,in sedintapremergatoare
plecarii in concediu,perioada
de efectuarea acestuia.
Art.3-In aceeasisedintapresedinteleconsiliului judetean,va aducela
cunostintaconsiliului, daca este cazul, dispozitia privitoare 1a desemnarea
vicepresedinteluiconsiliului judetean care ii va indeplini atributiile pe durata
concediului.
Art.4-Presedintele si vicepresedintii Consiliului Judetean nu pot
efectuaconcediulde odihnasimultan.
Art.S-Directiile de specialitatesi persoanelenomin alizatela art. I vor
aducela indeplinire prezentadispozitie.
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Extras din O.G. nr. 80 din 28 auoust2003
privindconcediulde odihnasi alteconcediiale-presedintilor
si vicepresedintilor
consiliilor
judetene,precumsi ale primarilorsi viceprimarilor,
aprobataprin Legeanr.578122decembrie2003

j

judetene,primarulgeneralsi viceprimarii
municipiului
consiliilor
si vicepresedintii
ART. 1 Presedintii
pentru
odihna
anualplatit
fiecare
an
primariisi
de
viceprimarii
au dreptulla un concediu
Bucuresti,
calendaristic.
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ART.2
se poateefectuain maximumtreifractiuni,
Concediuldeodihnaanualcuvenitpotrivitprezenteiordonante
din care una este de cel outin 15 zile lucratoare.

ART- 3
Planifrcarea
concediuluide odihnaanual al persoanelorprevazutela art. 1 alin. (1) se face de presedintele
primarulgeneralal municipiuluiBucurestisi de primarulunitatii
consiliuluijudedean,
in luna decembriea anuluipremergatorcelui in care se efectueazaconcediul
admin-straliv-teritoriale,
pe baza consultiarii
respectivviceprimarii.
cu vicepresedintii,
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