
 

            

     

R O M A N I A               Avizat,    

JUDEŢUL MUREŞ                                            Proiect de Hotarare                                                 

COMUNA SÂNCRAIU DE MUREŞ     Secretar general al UAT 

CONSILIUL LOCAL,      jrs. Bor Adela -Bianca  

 

   H O T Ă  R  Â  R  E A   nr.  …                                                

Din   ………………………. . 2021 

 

Privind  aprobarea plății prin compensarea concediului de odihnă 

neefectuat pentru Domnul Gal Sandor, al cărui mandat a încetat de drept 

potrivit Ordinului Prefectului nr. 212 din data de 12.05.2021. 

 
Consiliul local al comunei Sâncraiu de Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru din 

…………………2021, în exercitarea atribuțiilor legale; 

 

Luand act de Raportul de specialitate nr. 7829 din 17.05.2021  al  Compartimentului 

Resurse Umane din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului si Referatul de aprobare nr. 

7818 din 17.05.2021 al Primarului Comunei Sâncraiu de Mures - domnul Budian Petru Ionut, 

Cerea nr.7828 din 17.05.2021 înregistrata în cadrul Primăriei Sâncraiu de Mures  a 

domnului Gal Sandor ,prin care solicită plata prin compensare a concediului de odihna 

neefectuat; 

 Ordinul nr. 212 din data de 12.05.2021 a Institutiei Prefectului -Judetului  Mures 

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de 

consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Sâncraiu de Mures a d-lui Gal Sandor 

si declararea ca vacant a locului acestuia; 

 In temeiul art. 213-214 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 Art.1 din Ordonanta nr.80/2003 privind concediul de odihna anual si alte concedii ale 

presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene, precum si ale primarilor si 

veceprimarilor; 

 Art.146 alin. 3) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 Art.15 alin. 1) din HG nr.250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale 

salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile 

bugetare, republicată; 

Luând act de avizul Rapoartelor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Sâncraiu de Mureș; 

Cu respectarea prevederilor Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

  În temeiul art.129 alin. (1) , art. 139 ,art. 154 alin. 1) si art. 196, alin.1 lit.”a”, art.197 

alin.1) din O.UG. nr.57/2019, privind Codul Administrativ,cu modificările și completările 

ulterioare : 

     

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂNCRAIU DE MUREȘ  

H o t ă r ă ş t e : 

 
 



ART.1. Se aprobă plata prin compensarea concediului de odihna neefectuat pentru 

domnul Gal Sandor al carui mandat a încetat de drept conform Ordinului Prefectului nr. 

212/12.05.2021 

Art.2.  Sumele cuvenite in vederea compensarii concediului de odihna neefectuat, vor 

fi egale cu indemnizatia de concediu aferenta  perioadei efectiv lucrate. 

ART.3. Cu aducerea  la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Biroul Financiar Contabil si Achizitii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al 

Primarului, 

 ART.4.  Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului- Judetului Mures, în 

vederea exercitarii controlului  cu privire la legalitate, Primarului Comunei Sâncraiu de 

Mures, persoanelor  prevazute la art.1, Biroul Financiar Contabil si Achizitii Publice – pentru 

ducerea la indeplinire. 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Sâncraiu de  Mureș în ședința ordinară din 

.............,cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu un număr de .. pentru,....abțineri și ... 

împotrivă,din totalul de 15 consilieri locali in funcție și .... consilieri locali prezenti la sedintă.  
 

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ, 

..................................................... 

 

 

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ , 

                  Secretarul General al  Comunei Sâncraiu de Mureș                                                    

        Jrs. Bor Adela -Bianca 

 

 

 

 

 

                                    INIȚIATOR PROIECT  

                              Budian Petru- Ionuț - Primar  

 

 

 

 

 

 

 

 
*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după 

îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.139 – 140 din OUG.57/ 05.07.2019 privind Codul 

administrativ,republicat. 

 

 
 

 

 

   

 



 

 


