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H O T Ă R Â R E A  NR 51/29 mai 2018 
Privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacantă

Având în vedere:
Referatul compartimentului achiziţii publice prin consilier Nae Oana Maria , 

avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local,
Expunerea de motive a dlui Primar Savu Ion ;
Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de 

vacanta;
Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 46/2017 pentru modificarea si 

completarea OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacant;
Art. 2, art.3 si art. 12 din Hotararea de Guvern nr. 215/2009 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind acordarea ticheielor de vacanta, actualizata;
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile 

publice;
In temeiul prevederilor art 36 alin (4) lit a ) alin 9) şi art 45 din Legea nr 215/2001 

privind Administraţia Publică Locală , republicată cu modificările şi completările

Art.l. Se aprobă Regulamentul de acordare a voucherelor de vacanţă , conform 
Anexei nr 9212/21.05.2018 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Primarul comunei Bucov Judeţul Prahova va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.

ulterioare ;

Consiliul Local Bucov , judeţul Prahova 
H O T Ă  R Ă ŞT E :

Contrasemnează,
Secretor,

Nae Florentina Cristina

Hotararea s-a adoptat cu 17 voturi”pentru”
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REGULAMENT ACORDARE VOUCHERE DE VACANTA

Având în vedere prevederile:

• Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor 
de vacanţă,aprobata cu modificări şi completări prin Legea 94/2014 , 
metodologice cu modificările şi completările ulterioare.

• Hotărârea nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice cu 
modificările şi completările ulterioare privind acordarea voucherelor de vacanţă;

(1) în scopul recuperării capacităţii de muncă, a întreţinerii capacităţii de muncă 
şi a motivării personalului din cadrul PRIMĂRIEI COMUNEI BUCOV

- instituţia publică acordă acestora vouchere de vacanţă, în valoare de 1.450 lei 
centru un salariat, în condiţiile art. 1 alin. 2 din O U G. nr. 8/2009 cu modificările şi 
completările ulterioare.

Voucherele de vacanţă se acordă până la data de 30 noiembrie 2018, 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 vacanţă se acordă pe 
suport de hârtie, în carnete care vor cuprinde maxim 29 de file, respectiv valoarea 
do maxim 1450 lei.

ART. 1
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In 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 instituţia publică de 
la alineatul «Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii» al articolului bugetar «Alte 
cheltuieli" de la titlul «Bunuri şi servicii».

Se aplica impozit pe venit ( 10 % din valoarea voucherelor de vacanta acordate).

ART. 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.Voucherele de vacanţă se acordă tuturor persoanelor care au calitate de 
salariat din cadrul PRIMĂRIEI COMUNEI BUCOV, 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.

(2) în cazul salariaţilor din instituţiile şi autorităţile publice, prevăzute de art. 1 alin. (2) din 
ordonanţa de urgenţă, care au mai mulţi angajatori, se acordă o singură indemnizaţie de 
vacanţă, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, de către 
angajatorul unde beneficiarii în cauză îşi au funcţia de bază, potrivit legii. în cazul în care 
nu se poate stabili funcţia de bază, beneficiarul indemnizaţiei de vacanţă alege, în scris, 
unitatea care îi va acorda voucherele de vacanţă, având obligaţia de a transmite, în 
termen de maximum 10 zile lucrătoare, şi către ceilalţi angajatori opţiunea realizată. (5) 
Beneficiarii au dreptul să îşi aleagă unitatea afiliată pentru achiziţionarea serviciilor 
turistice.

Voucherele de vacanta nu se acorda salariaţilor cu contract individual de munca 
din cadrul instituţiei care beneficiază in toata perioada 1 iulie 2017- 30 noiembrie 
2018 de concediu pentru creşterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 
pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap.
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In cazurile in care personalul din cadrul Primăriei Comunei Bucov a fost prezent 
parţial la locul de munca in perioada 1 iulie 2017- 30 noiembrie 2018 din diferite 
motive ( angajare in cursul perioadei, reîntoarcere din concedii, etc), voucherele 
de vacanta se vor acorda după următorul calcul : 29 ( numărul maxim de vouchere) 
se inmulteste cu raportul dintre numărul de zile de activitate prestatata in perioada 
1 iulie 2017 -30 noiembrie 2018 /356 ( numărul de zile lucratoare din perioada 1 
iulie 2017-30 noiembrie 2018).

(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) Conţinutul minim al pachetului de servicii turistice conţine în mod obligatoriu 
servicii de cazare.
Beneficiarul poate utiliza voucherele de vacanţă pe baza actului de identitate 
numai pentru achiziţionarea de servicii turistice de la unităţile afiliate.

(3) 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.

ART. 3

(pD

ART. 4
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In cazurile in care salariaţii cu contract individual de munca din cadrul instituiei au 
încheiat activitatea înainte de data acordării voucherelor de vacanta, nu vor primii 
vouchere deoarece nu se poate retine impozitul pe venit de 10 %.

Salariatul are obligaţia să restituie angajatorului voucherele de vacanţă pe suport 
de hârtie acordate şi neutilizate ori necuvenite,in termen de 10 zile lucratoare, 
potrivit prevederilor legale, după cum urmează:

a. la sfârşitul perioadei de valabilitate a acestora;
b. !a data încetării raporturilor de muncă.

3 .Salariatul are obligaţia sa restituie voucherele de vacanta pe suport de hârtie 
acordate necuvenit,in termen de 10 zile lucratoare de la data de când a fost 
instiintat ca I s-au acordat voucherele necuvenit.

Consilierul din cadrul biroului Resurse- Umane comunica Biroului Financiar -  
Contabil .Secretarului de Comuna .numărul de personane care au dreptul la 
voucherele de vacanta potrivit art2.al prezentului Regulament.

1 .Compartimentul Achiziţii, Biroul Financiar -  Contabil , întocmeşte contractul 
pentru achiziţionarea voucherelor de vacanta cu respectarea prevederilor art.4 din 
anexa HG 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea 
voucherelor de vacanta,cu modificările si completările ulterioare.Contractul 
cuprinde atat contravaloarea nominala a voucherelor de vacanta cat si costul 
imprimatului reprezentând voucher de vacanta .Contractul se semnează de 
persoanele auitorizate a semna angajamentele legale in instituţie si se supune

ART. 5

ART. 6

Qî
I
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obligatoriu vizei de control financiar preventive înainte de a fi aprobat de Primarul 
Comunei Bucov.

ART. 7

După achiziţia voucherelor,Biroul Financiar - Contabil ,va tine evidenta acestora 
conform prevederilor HG nr 215/2009(ANEXELE NR 1 ,3 SI 5 ataşate
regulamentului ) pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea 
voucherelor de vacanta,cu modificările si completările ulterioare,prin gestionarul 
desemnat cu gestiunea acestor formulare prin decizia Primarului Comunei Bucov.

ART. 8

Evidenta contabila se asigura in cadrul Birou Financiar-Contabilitate .înregistrarea 
in contabilitate a operaţiunilor privind emiterea,achizitionareasi utilizarea tichetelor 
de vacanta se face cu respectarea prevederilor Legii nr 82/1991- Legea 
contabilităţii,republicata ,cu modificările si completările ulterioare .Evidenta mişcării 
voucherelor de vacanta pe support de hârtie se tine la valoarea nominala imprimata 
pe acestea.

ART. 9

Plăţile reprezentând voucherele de vacanta se efectuează de către Birou Financiar 
-.Contabilitate ,cu respectarea fazelor cheltuielilor bugetare .astfel :Secretarul de 
Comuna va certifica pentru realitate .regularitate si legalitate .pentru valoarea 
voucherelor si valoarea de emitere a acestora pe suport de hârtie ,pe care le 
inainteaza pentru avizare, Bun de plata la ordonatorul de credite.

Alte prevederi

ART. 10

1 .Data de acordare a voucherelor de vacanta este in termen de 10 zile ,de la data 
achitării.Pentru personalul nou numit/angajat,voucherelor de vacanta se acorda in 
termen de 30 de zile de la data numiri/angajarii.in cadrul perioadei de referinţa ,in

1
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3. Beneficiarii utilizează voucherele de vacanta pe baza actului de identitate numai 
pentru achiziţionarea de servicii turistice de la unităţile afiliate.

4. Angajaţii care beneficiază de voucher de vacanta au obligaţia sa nu înstrăineze 
voucherul către alte persoane.

5. Angajaţii cu contract individual de munca din cadrul Primăriei Comunei Bucov 
care vor refuza primirea tichetelor de vacanta ,vor depune in acest sens o 
declarative pe proprie răspundere la Biroul Resurse- Umane(dna LAURA DIMA )

Prezentul regulament se comunica tuturor salariaţilor PRIMĂRIEI COMUNEI 
BUCOV prin intermediul poştei electronice a instituţiei ,prin postare pe site-ul 
instituţiei sau in format tipărit cu confirmare de primire,insotit de Dispoziţia 
Primarului Comunei Bucov privitoare la aprobarea acestuia

ART. 11

Avizat pentru legalitate 

Seen

întocmit,

Con;

Nae
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