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JUDETUL TIMI$ - CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TORMAC

HOTARARE NT. q / \B"c}> Lo\G
privind aprobarea concediului de odihnd al Primarului comunei Tormqc

domnul Csaki kqrol lon Lucian

Consiliul Local al comunei Tormac;
AvAnd in vedere prevederile art.B din Ordonanla nr. 8012003 privind concediul

de odihna anual si alte concedii ale pregedinlilor si vicepre;edinlilor consiliilor
judelene, precum si ale primarilor si viceprimarilor.

LuAnd act de cererea nr.21,43/08.07.201,6 prin care Primarul comunei Tormac,

domnul Csaki Karol lon Lucian, solicitd efectuarea a 20 zile din concediul de odihni,
reprezentAnd zile rimase neefectuate din concediul pentru anul 2015, in perioada 1B

iulie - 12 august 201,6.

Dat fiind expunerea de motive nr. 21,44/08.07.201.6 inaintatd de Primarul
comunei Tormac gi de raportul de specialitate al persoanei cu atribulii in Resurse

Umane prin care se propune aprobarea concediului de odihnd a Primarului comunei

Tormac;
intemeiul prevederilor art.36 alin. 1gi art.45 alin. l din Legea nr.21.5/2001.a

administraliei publice locale, republicata, cu modificdrile gi completirile ulterioare ;

HOTARA$TE:
Art. 1 Se aprobi efectuarea, in perioada 18 iulie - 12 august 201.6 a 20 zile din

concediul de odihni de citre Primarul comunei Tormac, domnul Csaki Karol Ion Lucian,

reprezentAnd 20 zile rimase neefectuate din concediul pentru anul 2015.

Art. 2 Pe perioada efectulrii concediului de odihni atribuliile Primarului
comunei vor fi preluate de citre Viceprimarul comunei Tormac, domnigoara Marcu

Oana-Mirela;
Art. 3 Secretarul comunei Tormac impreuni cu persoana responsabila de

Resurse Umane va lua toate misurile necesare pentru aducerea la indeplinire a

prevederilor prezentei hotdrAri.
Art. 4 Secretarul comunei Tormac va asigura publicitatea ;i comunicarea

prezentei hotdrAri instituliilor gi persoanelor interesate,,.:
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