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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

MUNICIPIUL GALAȚI 

CONSILIUL  LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  108 

din  28.03.2019 
 

privind acordarea concediului suplimentar personalului Poliției Locale Galați 
 

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 123/19.03.2019 
 

Consiliul Local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 

28.03.2019; 

Având în vedere expunerea de motive nr. 16826/19.03.2019, a inițiatorului -  

Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu; 

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 16828/19.03.2019 al 

Serviciului Resurse Umane și Salarizare și al Serviciului Juridic și Legalitate; 

Având în vedere raportul de avizare comisiei de buget, finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al municipiului; 

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice de administraţie 

publică locală, drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, relaţii cu cetăţenii şi apărarea ordinii şi 

liniştii publice;  

Având în vedere adresa Poliției Locale Galați nr. 2379/14.03.2019, înregistrată 

la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 23335/14.03.2019; 

Având în vedere dispozițiile art. 4 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 

569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a 

categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, 

precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii 

bugetare „Administraţie" din administraţia publică locală;  

Având în vedere dispozițiile art. 18 și art. 21 din  Hotărârea Guvernului nr. 

250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia 

publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 
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Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), din Legea administrației publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1 – Se aprobă acordarea  unui concediu de odihnă suplimentar de 6 (şase) 

zile lucrătoare în fiecare an calendaristic pentru personalul Poliției Locale Galați, pe 

perioada menţinerii factorilor de risc determinaţi urmare expertizării locurilor de 

muncă din cadrul acestei  instituţii.   

Art. 2 – Directorul General al Poliţiei Locale Galaţi se împuternicește cu 

ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

Art. 3 – Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea 

prezentei hotărâri. 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

 

 

Contrasemnează, 

Secretarul municipiului Galați, 


