
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

 
PROIECT 

HOTARARE 
privind efectuarea  concediului de odihn\ pentru Primarul  ora[ului T`rgu Neamt 

Vasilic\ Harpa, in perioada 11-22.07.2016 
 
 
Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt;  
Avand `n vedere prevederile  art. 8 din Ordonan]a nr. 80/2003 privind concediul 

de odihna anual si alte concedii ale presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene, 
precum si ale primarilor si viceprimarilor. 

Luând act de cererea nr. 11605/27.06.2016 prin care domnul Primar al ora[ului 
T`rgu Neamt Vasilic\ Harpa  solicit\ efectuarea concediului de odihn\, aferent anului 
2015-2016, `n perioada 11-22.07.2016. 

Dat fiind  expunerea de motive nr. 319/ 10.01.2014 `naintat\ de Primarul orasului 
Tirgu Neamt si de raportul de specialitate al Biroului  Resurse Umane ; 

In temeiul prevederilor  art. 36 alin. 2 lit. „a” , alin. 3 lit. „b”   si ale  art. 45 alin. 1 
din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 
 

HOTARASTE : 
 

Art. 1  Se aproba efectuarea, `n perioada 11-22.07.2016, a concediului de odihn\ 
pe anul 2015-2016  pentru Primarul ora[ului T`rgu Neamt  Vasilic\ Harpa . 

Art. 2  Pe perioada efectu\rii concediului de odihn\ atribu]iile Primarului ora[ului 
vor fi preluate de c\tre Viceprimarul ora[ului T`rgu Neamt Apopei Vasile. 

Art. 3 Serviciul Resurse Umane  va lua toate masurile necesare pentru aducerea la 
`ndeplinire a prevederilor prezentei hotarari.  

Art. 4 Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea 
prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 
 
 

 
 
 

  
     Initiator, 

Primarul orasului Tirgu Neamt, 
Vasilica Harpa  

 
                      Avizat legalitate, 
                         Secretar oras, 

        jr. Laura Elena Maftei 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

 

 

Primaria orasului Tirgu Neamt 
Nr.11619 / 27.06.2016 
 
 
 
 
 
 
 

Expunere de motive 
la proiectul de hot\r^re   privind efectuarea  concediului de odihn\ pentru  Primarul 

ora[ului T`rgu Neamt  Harpa Vasilic\, in perioada 11-22.07.2016 
 
 
 
 
 

In conformitate cu  prevederile  art. 8 din Ordonan]a nr. 80/2003 privind concediul 
de odihna anual si alte concedii ale presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene, 
precum si ale primarilor si viceprimarilor  ;  
          Luând act de cererea nr. 11605/27.06.2016 prin care domnul Primar al ora[ului 
T`rgu Neamt Harpa Vasilic\ solicit\ efectuarea concediului de odihn\ pe anul 2015-
2016 `n perioada 11-22.07.2016.  
  Supun spre aprobare Consiliului Local al ora[ului T`rgu Neam] proiectul de 
hot\r^re privind efectuarea concediului de odihn\  pentru Primarul ora[ului T`rgu Neamt 
Vasilic\ Harpa. 
 

 
 

 
 

Primar,  
Vasilic\ Harpa 

 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Serviciul Resurse Umane                                                              Aprob, 
Nr. 11619/27.06.2016                                                                          Primar,  
                                                                                                     HarpaVasilica 
 

          
 
     Raport de specialitate  
la proiectul de hot\r^re   privind efectuarea  concediului de odihn\ pentru  Primarul 

ora[ului T`rgu Neamt  Harpa Vasilic\, in perioada 11-22.07.2016 
 
 

 
In conformitate cu  prevederile  art. 8 din Ordonan]a nr. 80/2003 privind concediul 

de odihna anual si alte concedii ale presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene, 
precum si ale primarilor si viceprimarilor : 
“ (1)Preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, primarul general şi viceprimarii 
municipiului Bucureşti, primarii şi viceprimarii efectuează concediul de odihnă în fiecare 
an. 
  (2)În cazuri excepţionale, cu aprobarea consiliului judeţean, Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, respectiv a consiliului local, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) 
pot efectua concediul de odihnă şi în anul următor. 
  (3)Concediul de odihnă al persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) poate fi întrerupt în 
mod excepţional dacă interesele colectivităţii locale impun prezenţa acestora în unitatea 
administrativ-teritorială. În asemenea situaţii, înlocuitorul desemnat îl va înştiinţa de 
îndată pe preşedinte, pe primarul general, respectiv pe primar, iar concediul de odihnă al 
acestuia se întrerupe. La încetarea cauzelor care au determinat întreruperea concediului 
de odihnă, acesta va fi reluat, durata lui prelungindu-se cu perioada cât a fost întrerupt “ 

Luând act de cererea nr. 11605/27.06.2016 prin care domnul Primar al ora[ului 
T`rgu Neamt Harpa Vasilic\ solicit\ efectuarea concediului de odihn\ aferent anilor 
2015-2016 `n perioada 11-22.07.2016.  
  Supun spre aprobare Consiliului Local al ora[ului T`rgu Neam] proiectul de 
hot\r^re privind efectuarea concediului de odihn\  pentru Primarul ora[ului T`rgu Neamt 
Vasilic\ Harpa. 
 
 
 
 

~ntocmit, 
ec. Ionita Elena 

 
 
 


