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    HOTĂRÂREA  Nr.  47 / 14.12.2018 
privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță pentru personalul din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  APA 

 
 Consiliul local al comunei Apa, întrunit în şedinţa extraordinara în data de 14.12.2018, 

În conformitate cu prevederile: 
-art.1 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor 
de vacanță, cu modificările și completările ulterioare; 
 -art. 2 și 3 din Hotărârea Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind acordarea tichetelor de vacanță, cu modificările și completările ulterioare;  
 

În temeiulart.36 alin. (4) lit. a art. 45, alin. (2)  din Legea nr. 215/2001 administratiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1.Se aprobă Regulamentul privind acordarea voucherelor de vacanţă pentru personalul din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei APA conform anexei ce face parte 
integrantă din prezenta dispoziţie. 
 
Art.2.Cu  ducerea  la  îndeplinire a  prezentei  dispoziţii se  încredinţează  primarul  comunei  
APA  şi Compartimentul financiar contabil. 
 
Art. 3.Prezenta  dispoziţie  se  comunică cu: 
 -Primarul  comuneiAPA, 
 -Instituţia  Prefectului - JudeţulSatu  Mare, 

-Compartimentul financiar contabil. 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea  prevederilor art.45, respectiv ale 

art.98 din Legea nr.215/2001, republicata cu modificările şi completarile ulterioare. Nr. 
consilieri în funcţie: 11,  Nr. consilieri prezenţi: 10,  Nr.consilieri absenţi: 0, Voturi ,,pentru,,: 
10,  Voturi ,,împotrivă,,: 0, Abţineri: 0. 

 
 
Președinte de ședință                                                              
     Cădar Andrei       Contrasemnează 
     Secretar UAT 
         Moldovan Vasile 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU  MARE 
COMUNA  APA 
Anexa 
La HCL nr. 47/14.12.2018 
 
 

REGULAMENT 
privind acordarea voucherelor de vacanță pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei APA 
 
 

ARTICOLUL 1 
 
 (1)Personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei APA - 
funcționarii publici și personalul contractual – li se acordă vouchere de vacanţă, în valoare de 
1.450 lei pentru un salariat, în condiţiile art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 8/2009 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
1.Voucherele de vacanţă se acordă anual începând cu 1 ianuarie 2019 până la data de 
31decembrie 2020, au o valoare nominală de 50 lei şi o perioadă de valabilitate de un an de la 
data emiterii pe suport de hârtie conform prevederilor legale. Voucherele de vacanță se acordă pe 
suport de hârtie, în carnete care vor cuprinde maxim 29 de file, respectiv valoarea de maxim 
1450 lei. 
2.În condiţiile art.3 alin. (7) din Ordonanţa de Urgenţă, sumele reprezentând costul imprimatului 
voucherului de vacanţă pe suport hârtie, precum şi costul emiterii voucherului de vacanţă pe 
suport hârtie, se suportă de către instituția publică din bugetul local al comunei APA.  
3.Se aplică impozit pe venit ( 10 % din valoarea voucherelor de vacanță acordate).Aplicarea 
impozitului pe venitul reprezentat de contravaloarea voucherelor de vacant se face o data cu 
stabilirea drepturilor salariale ale lunii de primire a acestora. 
4. Salariatul poate folosi voucherele de vacanta in totalitate sau partial,pe baza actului de 
identitate , in perioada concediului de odihna, la sfarsitul de saptamana , in zilele libere acordate 
conform legii. 

ARTICOLUL 2 
 (1) În cazul cumulului de funcţii, voucherele de vacanţă se acordă de către angajatorul 
unde personalul în cauză îşi are funcţia de bază, potrivit legii. 
 (2)Voucherele de vacanţă se acordă personalului din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei APA, care, în perioada de referinţă prevăzută de art.1 alin. (2) din O.U.G. nr. 
8/2009 cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de concediu de odihnă, concediu 
pentru incapacitate temporară de muncă, concediu de maternitate, concediu pentru risc maternal 
şi concediu pentru îngrijirea copilului bolnav, considerate perioade de activitate prestată conform 
art. 145 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 (3) Voucherele de vacanță nu se acordă funcționarilor publici și angajaților cu contract 
individual de muncă din cadrul instituției care beneficiază în toată perioada 1 ianuarie 2019- 31 
decembrie 2020 de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv până 
la 3 ani în cazul copilului cu handicap. 
 (4) În cazurile în care personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei APA a fost prezent parțial la locul de muncă  în perioada 1 ianuarie 2019- 31 decembrie 
2020 din diferite motive ( angajare în cursul perioadei, reîntoarcere din concedii, etc), voucherele 



de vacanță se vor acorda după următorul calcul : 29 ( numărul maxim de vouchere) se înmulțește 
cu raportul dintre numărul de zile de activitate prestată în perioada 1 ianuarie 2019- 31 
decembrie 2020/356 (numărul de zile lucrătoare din perioada 1 ianuarie 2019- 31 decembrie 
2020. 
 
 
 
 
            (5) Numarul voucherelor de vacanta pentru personalul din Aparatul de specialitate al 
primarului Comunei Apa , se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat,raportat la numarul 
maxim de vouchere stabilite pentru programul normal de  lucru. 
            (6) Voucherele de vacanta nu se acorda persoanelor care ocupa functii publice de 
demnitate publica, numite si alese. 
            (7) Stabilirea numarului de vouchere de vacanta la care are dreptul salariatul, se 
realizeaza prin rotunjirea la cel mai apropiat numar. 
 

ARTICOLUL 3 
Sumele aferente voucherelor  de vacanță vor fi prevăzute  în bugetul aprobat pentru anii 2019 - 
2020. 
 

ARTICOLUL 4 
 

Compartimentul contabilitate și achiziţii publice din cadru Primăriei comunei APA întocmește 
contractul pentru achiziționarea voucherelor  de vacanță cu respectarea prevederilor art. 4 din 
HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de 
vacanță, cu modificările şi completările ulterioare. Contractul cuprinde atât contravaloarea 
nominală a voucherelor de vacanță cât și costul imprimatului reprezentând voucher de vacanță.  
Contractul  se  semnează  de  persoanele  autorizate a  semna angajamentele legale in instituție și 
se supun obligatoriu vizei de control financiar preventiv propriu înainte de a fi aprobat de primar. 
 

ARTICOLUL 5 
 

După parcurgerea etapei de contractare, contabilul  întocmește două tabele nominale care să 
cuprindă: nume prenume beneficiar, cod numeric personal si semnătura beneficiarului, din care 
un exemplar împreună cu nota de comandă merge la furnizorul de vouchere (pentru întocmirea 
facturii proforme) și un exemplar merge la Compartimentul contabilitate și achiziții publice 
pentru a fi distribuite salariaților beneficiari de vouchere de vacanță pe baza cărții de identitate. 
 

ARTICOLUL 6 
 

 Evidența formularelor cu regim special şi evidența contabilă a tipizatelor se asigură  în 
cadrul Compartimentului contabilitate și achiziții publice. Înregistrarea în contabilitate a 
operațiunilor privind emiterea, achiziționarea și utilizarea tichetelor de vacanță se face cu 
respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată(4) și a reglementărilor 
contabile aplicabile. Evidența  mișcarii  voucherelor  de vacanță pe suport de hârtie se ține la 
valoarea nominală  imprimată pe acestea.  
 

ARTICOLUL 7 
 

 (1) Salariaţii care primesc vouchere de vacanţă nominale sunt singurele persoane 
îndreptăţite să utilizeze tichetele de vacanţă în perioada menţionată pe acestea, şi în exclusivitate 
pentru achitarea pachetului de servicii turistice contractat care poate cuprinde servicii de cazare, 
alimentaţie publică, transport, tratament balnear, agrement conform art. 23 din HG nr. 215/2009 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanţă. 



(2) Se interzice salariaţilor, beneficiari ai voucherelor de vacanţă următoarele: 
a. utilizarea tichetelor de vacanţă pentru achiziţionarea altor servicii decât cele prevăzute 
mai sus; 
b. primirea unui rest de bani la tichetul de vacanţă, în cazul în care suma corespunzătoare 
solicitată este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de vacanţă; 
c. comercializarea voucherelor de vacanţă în schimbul unor sume de bani şi/sau al altor 
bunuri şi/sau servicii. 
 
 

ARTICOLUL 8 
1. În cazurile în care funcționarii publici și angajatii cu contract individual de muncă din 
cadrul instituției au încheiat activitatea înainte de data acordării voucherelor de vacanță, nu vor 
primi vouchere deoarece nu se poate reține impozitul pe venit 10 %. 
2. Salariatul are obligaţia să restituie angajatorului voucherele de vacanţă pe suport de hârtie 
acordate şi neutilizate ori necuvenite, potrivit prevederilor legale, după cum urmează: 
a. la sfârşitul perioadei de valabilitate a acestora; 
b. la data încetării raporturilor de muncă. 
 

ARTICOLUL 9 
 

Prezentul Regulament se aduce la cunoștința salariaților prin comunicarea HCL de aprobare a 
acestuia, către compartimentele  din care fac parte, precum și prin afișare  pe  site – ul instituției. 
 
 
 Președinte de ședință Secretar 
 
                Cădar  Andrei Moldovan Vasile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL SATU MARE 
COMUNA APA 
NR.1781/11.12.2018 
 
 
      EXPUNERE DE MOTIVE  
 
privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță pentru personalul din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Apa 
 
 Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului contabil 
 În conformitate cu prevederile: 
• Art. 26 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice; 
• Art. 1 alin (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea 
voucherelor de vacanță , cu modificările și completările ulterioare; 
• Art. 2 si 3 din Hotărârea Guvernului nr.215/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind acordarea tichetelor de vacanță, cu modificările și completările ulterioare 
 propun Consiliului Local al Comunei Apa adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea 
Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță pentru personalul din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Apa.  
 
 
 
 
 

PRIMAR 
 

TRANDAFIR VASILE RADU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL SATU MARE 
COMUNA APA 
NR. 1782/11.12.2018 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță pentru personalul din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Apa  
 
 Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de 
vacanță pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Apa 
conform prevederilor art. 45 alin. (6) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, 
republicată, cu modificările și completările 
 În conformitate cu prevederile: 
 
• Art. 26 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice; 
• Art. 1 alin (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea 
voucherelor de vacanță , cu modificările și completările ulterioare; 
• Art. 2, 3 și 5 din Hotărârea Guvernului nr.215/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind acordarea tichetelor de vacanță, cu modificările și completările ulterioare. 
 

Propun, 
 
 Consiliului Local al Comunei Apa adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea 
Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță pentru personalul din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Apa.  
 
 
 
 
 
 

Consilier superior, 
 

Guias Daniela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ROMANIA 
JUDETUL SATU-MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  APA 
COMISIA  I 

 
 
 

RAPORTUL  COMISIEI  DE  SPECIALITATE Nr. ________/ 14.12.2018 
 
la proiectul de hotărâre privindaprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță 
pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Apa 
 
 Comisia de specialitate din domeniul: activitati economico-financiare; invatamant, 
sanatate si familie; protectie copii; activitati social-culturale,culte; numita Comisia I, de  pe lângă 
Consiliul Local al comunei APA. 
 Privind spre avizare : 
- proiectul de hotarare mai sus amintit , 
- raportul compartimentului de resort, 
Analizand documentele prezentate,  în temeiul art.45 si art.54, alin.4, din Legea nr.215/2001, 
republicata, cu modificările şi completările ulterioare, privind administratia publica locala, 
Comisia acorda  
 

AVIZ FAVORABIL 
 
Documentelor prezentate si propune prezentarea lor, în plenul consiliului local, spre dezbatere şi 
analiză în vederea adoptării hotararii de aprobare. 
 
 

APA la data 14.12.2018 
 
COMISIA 
 
Nagy Iosif  _____________________________ 
Blaga Luminiţa-Gabriela__________________ 
Bonta Dorel____________________________ 
Ghiran Ciprian-Florin ____________________  
Olari Delia _____________________________    
 
 


