ROMANIA
JUDETUL BRAILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.36
din 31.05.2018
Privind aprobarea’’ Regulamentului Intern de acordare a voucherelor de vacanta’’ pentru
functionarii publici si personalul contractual din cadrul primariei comunei
Bordei Verde
Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila,intrunit in sedinta ordinara
in data de 31.05.2018;
Avand in vedere:
- referatul de aprobare intocmit de primarul comunei,d-nul Rotaru Dumitru;
- referatul de specialitate intocmit de compartimentul financiar contabil din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului.;
- O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta;
- O.U.G. nr. 46/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 8/2009 privind
acordarea voucherelor de vacanta;
- prevederile art. 3 si art. 5 din H.G. nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta, actualizata;
- Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
- H.C.L.nr.102 din 12.12.2017,privind aprobarea Grilei de salarizare pe anul 2018;
- H.G. nr. 940/2017 privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind
acordarea voucherelor de vacanta aprobate prin H. G. nr. 215/2009;
- H.C.L. nr. 7/15.02.2018 privind aprobarea bugetului pe anul 2018;
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local ;
In temeiul prevederilor art. 36, alin.( 4), lit. „a” precum şi ale art. 45 alin (2) şi ale
art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare ;
HOTARASTE
Art.1. Se aprobă’’Regulamentul Intern de acordare a voucherelor de
vacanta’’,pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul primariei
comunei Bordei Verde, conform Anexei nr. 1,parte componenta;
Art.2. Primarul comunei Bordei Verde, judetul Braila, prin compartimentul financiarcontabil, va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari;
Art.3. Secretarul comunei Bordei Verde, va asigura comunicarea prezentei hotarari
Institutiei Prefectului -judetul Braila,Primarului comunei,compartimentului financiar-contabil,cat
si autoritatilor si persoanelor interesate si publicarea la sediul institutiei.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Bicoiu Dan

CONTRASEMNEAZA,
Secretar comuna
Viorel Zodila

JUDETUL BRAILA
COMUNA BORDEI VERDE
PRIMAR
NR.______ din________2018

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare referitor la aprobarea,,Regulamentului intern privind acordarea
voucherelor de vacanta’’
Potrivit dispozitiilor art.2,alin.1 din O.U.G. nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de
vacanta,cu modificarile si completarile ulterioare,,Institutiile si autoritatile publice……..
indifferent de sistemul de finantare si de subordonare,inclusive activitatile finantate integral din
venituri propria,infiintate pe langa institutiile publice,…….acorda,in limita sumelor prevazute in
buget alocate cu aceasta destinatie,in perioada 1 iulie 2017 – 30 noiembrie 2018,o singura
indemnizatie de vacanta sau o singura prima de vacanta,dupa caz,sub forma de vouchere,in
cuantum de 1450 lei pentru un salariat’’.
Prin H.C.L. nr.7/15.02.2018,privind aprobarea bugetului local al comunei Bordei Verde pe
anul 2018,au fost prevazute sumele necesare pentru acordarea de vouchere de vacanta pentru
numarul maxim de posture din schema de personal.
De prevederile O.U.G. nr.8/2009,privind acordarea voucherelor de vacanta vor beneficia
functionarii publici si angajatii cu contract individual de munca din aparatul propriu al
primarului.
Fata de cele precizate mai sus si tinand cont de prevederile art.3 din HG
nr.215/2009,pentru aprobarea Normelor metodologice,privind acordarea tichetelor de vacanta
se impune adoptarea unui Regulament,care sa reglementeze stabilirea concreta a modului de
acordare a vocherelor de vacanta,modul de calcul al numarului de vochere
acordate,exonerarile si exceptiile,valoarea acestora,precum si modalitatea si perioada de
acordare,motiv pentru care supun dezbaterii si aprobarii Regulamentul intern privind acordarea
voucherelor de vacanta.
Proiectul de hotarare are la baza urmatoarele prevederi legale:
-

OUG nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta,cu modificarile si
completarile ulterioare;
HG nr.215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea
tichetelor de vacanta;
HCL Bordei Verde nr.7/2018 privind aprobarea bugetului local ;

-

Prevederile art.36,alin.2,lit.a,alin.9 si art.45,alin.1 din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala,republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
PRIMAR
Dumitru Rotaru

JUDETUL BRAILA
COMUNA BORDEI VERDE
COMPARTIMENT FINANCIAR -CONTABIL
NR._____din __________2018

REFERAT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotarare privind ,,aprobarea Regulamentului intern
de acordare a voucherelor de vacanta’’,pentru functionarii publici si
personalul contractual din cadrul primariei comunei Bordei Verde;
Instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi
de subordonare,
inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă
instituţiile publice,
precum şi operatorii economici, acordă, în limita sumelor prevăzute în buget
alocate cu această
destinaţie, în perioada 1 iulie 2017—30 noiembrie 2018, o singură
indemnizaţie de vacanţă sau o singură primă de vacanţă, după caz , sub
formă de vouchere, în cuantum de 1. 450 lei pentru un salariat .
În cazul instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale,
modalitatea de acordare a
indemnizaţiilor de vacanţă se stabileşte prin hotărârea Guvernului, fără a se
diminua cuantumul
anual acordat salariaţilor din administraţia publică centrală şi locală pentru
vouchere de vacanţă sau echivalent .
Voucherele de vacanţă se acordă în limitele sumelor prevăzute cu
această destinaţie în
bugetul local,al comunei Bordei Verde.
Voucherele de vacanţă sunt integral suportate din bugetul local.
Prestarea serviciilor achiziţionate prin intermediul voucherelor de
vacanţă se face în unităţi turistice, autorizate de Autoritatea Naţională
pentru Turism.
Angajatul care beneficiază de vouchere de vacanţă nu mai beneficiază
de prima de vacanţă în cursul anului fiscal sau de bilete de odihnă, acordate
potrivit Legii nr. 263/ 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu
modificările şi completările ulterioare.
Voucherele de vacanţă sunt emise de către Autoritatea Naţională
pentru Turism.
Voucherul de vacanţă are perioadă de valabilitate până la dat a de 31
decembrie a anului în care a fost emis .

Valorile nominale permise pentru voucherele de vacanţă pe suport
hârtie sunt multiplu de 50 lei, până la 100 lei, valoare nominală maximă pe
voucher.
Plafonul maxim cumulat al comisionului perceput de la angajat or şi
unitatea afiliată de către unităţile emitente este de maximum 1% din
valoarea voucherului de vacanţă, care conţine
elementele minime obligat orii.
Fata de cele aratate mai sus propun initierea proiectului de hotarare amintit mai sus si
supunere spre aprobare consiliului local
ROMANIA
JUDETUL BRAILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO SOCIALE A
COMUNEI,BUGET FINANTE,ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
AL COMUNEI,AGRICULTURA,GOSPODARIRE COMUNALA,PROTECTIA
MEDIULUI SERVICII SI CONTROL

NR.

din __________.2018

RAPORT DE AVIZARE

a proiectului de hotarare privind - Aprobarea ,,Regulamentului Intern de
acordare a vaucherelor de vacanta’’pentru functionarii publici si personalul contractual din
cadrul primariei comunei Bordei Verde;

Comisia mai sus amintita,intrunita in sedinta de lucru a ,luat in discutie Proiectul
de hotarare amintit mai sus insotit de referatul de aprobare al Primarului si referatul intocmit de
compartimentul financiar contabil, parti componente a prezentului proiect de hotarare.
Membrii comisiei au analizat si Anexa cu Regulamentul Intern pentru acordarea
voucherelor de vacanta;
In urma analizei materialelor prezentate , membrii comisiei de specialitate,
avizeaza Fvorabil prezentul proiect de hotarare, inaintand-ul Consiliului Local in vederea
discutarii si aprobarii.
PRESEDINTI

Bicoiu Dan

SECRETARI COMISII
Miclaru Angelica

