
Ordonanta 80 din 28 august 2003, privind concediul de odihna anual si alte concedii ale 
presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene, precum si ale primarilor si 
viceprimarilor 
 
 
 
Publicat in Monitorul Oficial nr. 939 din 24 decembrie 2003  
Emitent: Parlamentul  
 
In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. III.5 din Legea nr. 279/2003 privind 
abilitarea Guvernului de a emite ordonante,  
 
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta. 
 
Art. 1  
 
(1) Presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, primarul general si viceprimarii 
municipiului Bucuresti, primarii si viceprimarii au dreptul la un 
concediu de odihna anual platit pentru fiecare an calendaristic.  
 
(2) Durata concediului de odihna anual pentru persoanele prevazute la alin. (1) este de 25 de 
zile lucratoare. 
 
Art. 2  
 
Concediul de odihna cuvenit potrivit prezentei ordonante se poate efectua in maximum trei 
fractiuni, din care una este de cel putin 15 zile 
lucratoare. 
 
Art. 3  
 
Planificarea concediului de odihna al persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) se face de 
presedintele consiliului judetean, primarul general al 
municipiului Bucuresti si de primarul unitatii administrativ-teritoriale, in luna decembrie a 
anului premergator celui in care se efectueaza concediul, 
pe baza consultarii cu vicepresedintii, respectiv viceprimarii. 
 
Art. 4  
 
(1) Persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) vor aduce la cunostinta consiliului judetean, 
Consiliului General al Municipiului Bucuresti, respectiv 
consiliului local, in sedinta premergatoare plecarii in concediu, perioada de efectuare a 
acestuia.  
 
(2) In aceeasi sedinta presedintele consiliului judetean, primarul general al municipiului 
Bucuresti, respectiv primarul, va aduce la cunostinta 
consiliului dispozitia privitoare la desemnarea vicepresedintelui consiliului judetean, respectiv 
a viceprimarului, care ii va indeplini atributiile pe 
durata concediului. 
 



Art. 5  
 
Presedintele si vicepresedintii aceluiasi consiliu judetean, primarul general si viceprimarii 
municipiului Bucuresti, primarul si viceprimarul, respectiv 
viceprimarii aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, nu pot efectua concediul de odihna 
simultan. 
 
Art. 6  
 
In situatia in care mandatul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) incepe in timpul anului, 
durata concediului de odihna se stabileste proportional 
cu timpul efectiv lucrat sau cu timpul care va fi lucrat in anul respectiv. 
 
Art. 7  
 
Pentru perioada concediului de odihna, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, 
primarul general si viceprimarii municipiului Bucuresti, primarii 
si viceprimarii beneficiaza de o indemnizatie de concediu ce reprezinta media zilnica a 
indemnizatiei din luna/lunile in care este efectuat concediul, 
multiplicata cu numarul de zile de concediu de odihna anual. Media zilnica a indemnizatiei 
din luna/lunile in care este efectuat concediul se calculeaza prin 
impartirea indemnizatiei aferente lunii/lunilor in care este efectuat concediul la numarul de 
zile lucratoare din luna/lunile respectiva/respective. 
 
Art. 8  
 
(1) Presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, primarul general si viceprimarii 
municipiului Bucuresti, primarii si viceprimarii efectueaza 
concediul de odihna in fiecare an.  
 
(2) In cazuri exceptionale, cu aprobarea consiliului judetean, Consiliului General al 
Municipiului Bucuresti, respectiv a consiliului local, persoanele 
prevazute la art. 1 alin. (1) pot efectua concediul de odihna si in anul urmator.  
 
(3) Concediul de odihna al persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) poate fi intrerupt in mod 
exceptional daca interesele colectivitatii locale impun 
prezenta acestora in unitatea administrativ-teritoriala. In asemenea situatii, inlocuitorul 
desemnat il va instiinta de indata pe presedinte, pe 
primarul general, respectiv pe primar, iar concediul de odihna al acestuia se intrerupe. La 
incetarea cauzelor care au determinat intreruperea 
concediului de odihna, acesta va fi reluat, durata lui prelungindu-se cu perioada cat a fost 
intrerupt. 
 
Art. 9  
 
In afara concediului de odihna anual, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, 
primarul general si viceprimarii municipiului Bucuresti, primarii si viceprimarii au dreptul si 
la celelalte concedii prevazute de legislatia in vigoare. 
 
Art. 10  



 
Persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) beneficiaza de concediu fara plata si concediu pentru 
formare profesionala, potrivit prevederilor Codului muncii aplicabile personalului din 
administratia publica. 
 
Art. 11  
 
Pentru evenimente familiale deosebite, persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) au dreptul, in 
afara concediului anual de odihna, la zile libere platite 
dupa cum urmeaza:  
 
a) pentru casatoria celui in cauza - 5 zile;  
 
b) pentru nasterea sau casatoria unui copil - cate 3 zile;  
 
c) in caz de deces al sotului/sotiei sau al unei rude de pana la gradul II inclusiv - cate 3 zile."  
 
                                                          -****-  
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 11 decembrie 2003, cu respectarea 
prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, 
republicata.  
 
                                                 p. PRESEDINTELE SENATULUI, 
                                                   DAN MIRCEA POPESCU  
 
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 16 decembrie 2003, cu 
respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia 
Romaniei, republicata.  
 
                                              PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR 
                                                     VALER DORNEANU  
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