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NOTA INTERNA

In aten(ia:
personalului din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova

Potrivit dispozitiilor O.u.G. nr, 5712019 privind Codul administrativ,
F{otararii Guvemului nr.25011992 privind concediul de odihnd qi alte concedii
ale salariatilor din administratia public6, din regiile autonome cu specific
deosebit qi din unitatile bugetare, republicata si Legii nr. 5312003 - Codul
Muncii, republicata, salariatii Politiei Locale a Municipiului Craiova
(functionari publici si personalul contractual) au dreptul la concediu de odihna.

Avand in vedere dispozitiile legale mentionate, va solicitam sa aveti in
vedere urmatoarele aspecte :

- Concediul de odihnd se efectueaza in fiecare an calendaristic, integral
sau fractionat (art. 6, alin. 1 din H.G. nr.25011992, republicata);

- Conducerea unitdlii are obligalia sa ia masurile necesare pentru ca
salariatii sd efectueze, in fiecare an calendaristic. concediile de odihn[
la care au dreptul (art. 8, alin. I din H.G. nr.250l1992,republicata);
Concediul de odihnd se efectueazi in fiecare an (art. 146, alin. 1 din
Legea nr. 53 12003, republi cala);
Potrivit art. 146, alin. 2 din Legea nr. 5312003, republicata, concediul
de odihna aferent anului 2021 poate fi efectuat intr-o perioada de 18

luni incep6nd cu anul urmitor celui in care s-a ndscut dreptul la
concediul de odihna anual, numai daca angaiatorul. din motive
justificate. nu poate acorda concediul de odihna in anul 2021:
In astfel de situatii, angajatorul va solicita acordul salariatului pentru
efectuarea concediului de odihna aferent anului 2021 in termenul
prevazut de art. 146, alin.2 din Legea rr. 5312003, republicata;



Salariatulesteob1igats5efectuezeinnatur6conce@
oada in care a fost cu exceplia situaliilor expres

prevdzute de lege sau atunci c6nd, din motive obiective, concediul nu
poate fi efectuat (art. 149 din Legea nr.5312003, republicata).

PrezentaNota interna se va comunica sefilor serviciilor din cadrul Politiei
Locale a Municipiului Craiova de catre Serviciul Resurse Umane, acestia vor
semna pentru primire, avand obligatia de a aduce la cunostinta personalului din
subordine continutul notei.

De asemenea, Nota interna nr.776105.01.2021 va fi transmisa pe e-mail
fiecarei structuri din cadrul institutiei si va fi postata pe site-ul Politiei Locale a
Municipiului Craiova.
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