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DISPOZIŢIE
privind aprobarea Regulamentului privind acordarea voucberelor de vacanţă pentru 

personalul din cadrul Primăriei comunei COŞNA, judeţul Suceava (funcţionari publici
şi personal contractual)

Pardâu Gavril, primarul comunei Coşna, judeţul SUCEAVA;

- Analizând referatul secretarului comunei Coşna, judeţul Suceava;
- Având în vedere:

> Hotărârea Consiliului Local al comunei Coşna nr. 13/2018 privind aprobarea bugetului 
local al comunei Coşna pe anul 2018;

- în conformitate cu prevederile:
>  art. 26 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice cu modificările şi completările ulterioare;
>  art.l alin.(2) din OUG.nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu 

modificările şi completările ulterioare;
>  art.2 şi 3 din HG. nr.215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

acordarea tichetelor de vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare;
- în temeiul prevederilor art.63 alin.(l), lit.a) si alin.(4) lit.a, ale art.68 alin.(l) si ale art.l 15 
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

(

D I S P U N :

Art.l. Se aprobă Regulamentul privind acordarea voucherelor de vacanţă pentru 
personalul din cadrul Primăriei comunei Coşna, judeţul Suceava conform Anexei ce face 
parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.2. La data emiterii prezentei dispoziţii se desemnează doamna Doroftiesei Oana- 
Maria ,consilier debutant în cadrul compartimentului financiar contabil, ca responsabil cu 
gestionarea voucherelor de vacanţă.

Art.3. Secretarul comunei comunei Coşna judeţul Suceava, va comunica prezenta 
dispoziţie instituţiilor şi persoanelor interesate.

Art.4.Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de către 
compartimentul financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Coşna.

P R I M A R ,
Gavril

Avizat pentr.n legalitate, 
Secretarpf topiunei 

Iyan Mariana



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 
Nr.2498 din 23.04.2018

Domnule Primar,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.8/2009 privind acordarea 
voucherelor de vacanţă cu modificările şi completările ulterioare citez:
”A rt. 1.
(1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru recuperarea şi 
întreţinerea capacităţii de muncă a personalului salarial, angajatorii care încadrează personal 
prin încheierea unui contract individual de muncă pot acorda, în condiţiile legii, bonuri de 
valoare, denumite în continuare vouchere de vacanţă.”
” (2) Instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din 
Leeea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la 
art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv 
activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, 
precum şi operatorii economici, astfel cum sunt definiţi de Ordonanţa Guvernului nr. 26 2013 
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau 
unităţile administrativ - teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori 
indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014. cu 
modificările şi completările ulterioare, 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. ”

I A

(2 ) In înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia cazurilor în care se prevede în 
mod expres altfel, termenul "voucher de vacanţă" va fi interpretat ca făcând referire atât la 
voucherul de vacanţă pe suport hârtie, cât şi la voucherul de vacanţă pe suport electronic.
(22) Voucherele de vacanţă pe suport electronic sunt bonuri de valoare emise în format 
electronic, reglementate exclusiv de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, fiind 
destinate exclusiv achiziţionării pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile 
prezentei ordonanţe de urgenţă.
(23) Voucherele de vacanţă pe suport hârtie şi pe suport electronic sunt emise în mod exclusiv 
pentru a fi folosite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
(24) în limita resurselor bugetare, angajatorul stabileşte, în condiţiile alin. (2), când acordă 
voucherele de vacanţă, de comun acord cu organizaţiile sindicale legal constituite sau cu 
reprezentanţii salariaţilor, după caz.”
în baza prevederilor art.2 şi 3 din H.G nr.215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind acordarea tichetelor de vacanţă cu modificările şi completările ulterioare angajatorii 
prevăzuţi la art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă stabilesc de comun acord cu organizaţiile 
sindicale legal constituite şi reprezentative la nivelul unităţii sau, acolo unde nu este constituit 
un sindicat, cu reprezentanţii beneficiarilor contractarea achiziţionării voucherelor de vacanţă 
cu unităţile emitente, precum şi forma suportului acestora, respectiv suport electronic şi/sau 
hârtie. Angajatorii prevăzuţi la art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă contractează serviciile



privind emiterea voucherelor de vacanţă cu unităţile emitente, în condiţiile legislaţiei în 
vigoare. Angajatorii, după caz, împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau 
reprezentanţii beneficiarilor, vor stabili, prin contractele colective de muncă, respectiv prin 
regulamente interne, reguli privind modul de acordare a primei de vacanţă sub forma 
voucherelor de vacanţă, care să prevadă:

a) numărul beneficiarilor din unitate care pot primi vouchere de vacanţă şi nivelul 
sumelor care se acordă beneficiarilor sub forma voucherelor de vacanţă, ţinând 
seama de posibilităţile financiare proprii ale angajatorilor;
b) categoriile de beneficiari care primesc vouchere de vacanţă;
c) forma suportului pe care sunt emise voucherele de vacanţă, respectiv suport 
electronic şi/sau hârtie

In baza HCL nr.13 din 14.02.2018 s-a aprobat bugetul local şi sunt cuprinse sume cu acestă 
destinaţie.

Fac precizare că funcţiile de demnitate publică nu intră în categoria persoanelor beneficiare de 
acest drept.

Prezint mai jos lista persoanelor beneficiare:

Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţie Public/Personal 
contractual

1 Ivan Mariana FP

2 Todaşcă Claudia FP

3 Arvinte Valentin FP

4 Nedelea Crizantema FP

5 Doroftiese Gheorghe FP

6 Doroftiese Oana Maria FP

7 Candrea Bozga Gavril FP

8 Scovarză Nicoleta FP

9 Doroftiese Mihaela FP

10 Pralea Ioan PC

n Poenaru Daniela PC

12 Borgovan Viorel PC

13 Todaşcă Otilia PC

14 Farcaş Vasile PC

15 Chiuaru Aurel PC



Faţă de situaţia prezentată vă rugăm să analizaţi şi să dispuneţi.

SEC&ET^R,

to* t . ~ ~r I[ariana'Iyan,t<-> / o i

VIZAT



Anexă la Dispoziţia nr. 6 /  din 23.04.2018

REGULAMENT
privind acordarea voucherelor de vacanţă pentru personalul din cadrul aparatului de

specialitate al Primăriei Cosna

Art. 1 (1) în scopul recuperării capacităţii de muncă, a întreţinerii capacităţii de muncă şi a 

motivării personalului -  funcţionari publici şi personal contractual -  din cadrul aparatului de 

specialitate al Primăriei Cosna, angajatorul acordă acestora vouchere de vacanţă, în valoare de 

1.450 lei pentru un salariat, în condiţiile art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului 

nr. 8/2009 cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Voucherele de vacanţă se acordă în luna mai 2018 au o valoare nominală de 1450 lei şi 

o perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii pe suport de hârtie sau format electronic 

conform prevederilor legale.

Art. 2 (1) Numărul voucherelor de vacanţă pentru personalul din cadrul aparatului de 

specialitate al Primăriei Cosna, care beneficiează de program parţial de lucru se acordă 

proporţional cu timpul efectiv lucrat, raportat la numărul maxim de vouchere stabilite pentru 

programul normal de lucru.

(2) In cazul cumulului de funcţii, voucherele de vacanţă se acordă de către angajatorul unde 

personalul în cauză îşi are funcţia de bază, potrivit legii.

(3) Voucherele de vacanţă se acordă personalului din cadrul aparatului de specialitate al 

Primăriei Cosna care, în perioada de referinţă, prevăzută de art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de 

Urgenţa a Guvernului 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 matemal şi concediu pentru îngrijire copil 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.

(4) In cazurile în care personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Cosna a 

fost prezenţ parţial la locul de muncă în perioada 1 iulie 2017 - 30 noiembrie 2018 din diferite 

motive (angajare în cursul perioadei, reîntoarcere din concedii, etc.), voucherele de vacanţă se 

vor acorda după următorul mod de calcul: 29 (numărul maxim de vouchere) se înmulţeşte cu 

raportul dintre numărul de zile de activitate prestată în perioada 1 iulie 2017 - 30 noiembrie 2018 

/ 356 (numărul de zile lucrătoare în perioada 1 iulie 2017 - 30 noiembrie 2018).

Art. 3 Stabilirea numărului de vouchere de vacanţă la care are dreptul salariatul, se 

realizează prin rotunjire Ia cel mai apropiat număr.



Art. 4 (1) Salariaţii care primeşc 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, agreement conform art. 23 din HG nr. 215/2009 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanţă.

(2) Se interzice salariaţilor, beneficiari de vouchere de vacanţă următoarele:

a) utilizarea tichetelor de vacanţă pentru achiziţionarea altor servicii decât cele prevăzute

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. 5 (1) Salariaţii au obligaţia de a depune o cerere in cadrul compartimentului 

contabilitate, in care sa menţioneze tipul de vouchere de vacanta pe care le doresc, respectiv 

vouchere de vacanta pe suport hârtie cu o valoare nominala de 50 lei sau in format electronic.

(2) Salariaţii care nu doresc achiziţionarea voucherelor de vacanta, trebuie sa depună o 

declaraţie prin care sa isi exprime refuzul privind acestea.

Art. 6 Salariatul are obligaţia să restituie angajatorului voucherele de vacanţă pe suport 

hârtie cat si in format electronic acordate şi neutilizate ori necuvenite, potrivit prevederilor 

legale, după cum urmează:

a) la sfârşitul perioadei de valabilitate,

b) la data încetării raporturilor de muncă,

Art.7 Prezentul Regulament se aduce la cunoştinţa salariaţilor prin comunicarea Dispoziţiei 

de aprobare a acestuia, precum si prin afisare/publicare.

mai sus;

Prezentul Regulament se completează cu prevederile legislaţiei in materie.

PRIMAR


