
                               

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

COMUNA CERU BĂCĂINȚI 

CONSILIUL LOCAL 

Localitatea Ceru Băcăinți, nr. 5 

C.I.F. 4562079 tel/fax. 0258/700840 

E-mail primariacerubacainti@yahoo.com   

  

HOTĂRÂRE NR. 27 / 2018 

privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ACORDARE VOUCHERE DE VACANTA 

Pt. personalul din cadrul PRIMARIEI COMUNEI CERU-BACAINTI 

- funcționari publici și personal contractual 

Consiliul local al com. Ceru-Bacainti, jud. Alba, intrunit in sedinta ordinara publica la data de 11  
iunie 2018 
 
Luând în dezbatere : 
- proiectul de hotarare initiat de - primar si nota de fundamentare privind oportunitatea  
adoptarii prezentului act administrativ, intocmita de initiatorul proiectului de hotarare - primar,  
prin care se propune aprobarea REGULAMENTULUI DE ACORDARE VOUCHERE DE  
VACANTA pt. personalul din cadrul PRIMARIEI COMUNEI CERU-BACAINTI –  
funcționari publici și personal contractual 
- raportul favorabil al compartimentului ”buget-contabilitate”, 
- raportul comisiei de specialitate a consiliului local care avizeaza proiectul de hotarare initiat de 
- primar 

 

Avand in vedere prevederile 
 
-art. 1 alin 2 din OUG nr. 8/2009-privind acordarea voucherelor de vacanță, in vigoare  
de la 24 februarie 2009, consolidarea din data de 17 aprilie 2018 are ta bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I  
nr. 110 din 24 februarie 2009 și include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 58/2010; L 94/2014; OG  
8/2014; OUG 46/2017; Ultimul amendament în 10 iulie 2017. 

Art. 1. (2) Instituțiile și autoritățile publice acordă, în limita sumelor prevăzute în buget alocate  
cu această destinație, în perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018, o singură indemnizație de  
vacanță sau o singură primă de vacanță, după caz, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450  
lei pentru un salariat. 

 
-art. 2 si art. 3 din HGR nr.215/ 2009-pentru aprobarea Normelor metodologice  
privind acordarea tichetelor de vacanta, in vigoare de la 09 martie 2009, consolidarea din data de 17  
aprilie 2018 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 145 din 09 martie 2009 și include modificările  
aduse prin următoarele acte: HG 614/2015; HG 940/2017; Ultimul amendament în 26 ianuarie 2018. 
Art. 3. (1) Angajatorii, după caz, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau reprezentanții  
beneficiarilor, vor stabili, prin contractele colective de muncă, respectiv prin regulamente interne,  
reguli privind modul de acordare a primei de vacanță sub forma voucherelor de vacanță  
(2) În cazul salariaților din instituțiile și autoritățile publice, prevăzute de art. 1 alin. (2) din ordonanța  
de urgență, se acordă o singură indemnizație de vacanță, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450  
lei pentru un salariat, în linłita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinație. 

 
In temeiul art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001-privind administrația publică 
locală, in vigoare de la 23 mai 2001, Formă aplicabilă de la 20 februarie 2007, Consolidarea din data de 20 martie  
2018 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 123 din 20 februarie 2007 si include modificările  
aduse prin următoarele acte: OUG 20/2008; L 35/2008; OUG 66/2008; L 131/2008; OUG 105/2009; L 375/2009; L  
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59/2010; L 264/2011; L 13/2012; L 74/2012; L 133/2012; L 76/2012; L 20/2014; OUG 18/2014; OUG 68/2014; L  
115/2015; OUG 14/2015; L 119/2015; L 200/2015; OUG 41/2015; OUG 42/2016; L 32/2017; L 140/2017; L 

52/2018; 

 Ultimul amendament în 12 martie 2018, adopta prezenta 
 

HOTARARE 
 
Art. 1. Se aproba REGULAMENTUL DE ACORDARE VOUCHERE DE VACANTA pt.  
personalul din cadrul PRIMARIEI COMUNEI CERU-BACAINTI funcționari publici și  
personal contractual, conform Anexei, parte integranta a prezenta. 
 
Art. 2. Se aproba alocarea din bugetul local al com. Ceru-Bacainti, jud. Alba, pe anul  
2018, a sumei de 4350 lei, necesara acordarii voucherelor de vacanta, conform  
Tabelului cu personalul din cadrul PRIMARIEI COMUNEI CERU-BACAINTI - funcționari publici și  
personal contractual, parte integranta /a prezenta 
 
Art. 3. Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrativ competenta conf.  
prevederilor Legii nr. 554/2004 
 
Art. 4. Prezenta se transmite la 

 Institutia Prefectului jud. Alba 
 Primarului si aparatului de specialitate 
 un exemplar se afiseaza 

 
Ceru-Bacainti, 11.06.2018 
 
           PRESEDINTE DE SEDINTA,                                          CONTRASEMNEAZA, 
                 Giurgiu Remus Florin                                                          P.SECRETAR 
                                                                                                          Crisan Andreea Iuliana 

 
 

Prezenta a fost adoptata in baza art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-privind  
administrația publică locală, in vigoare de la 23 mai 2001, consolidarea din data de 06 iulie 2016 are la  
bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 123 din 20 februarie 2007 și include modificările aduse prin  
următoarele acte: OUG 20/2008; L 35/2008; OUG 66/2008; L 131/2008; OUG 105/2009; L 375/2009; L 59/2010; L  
264/2011; L 13/2012; L 74/2012; L 133/2012; L 76/2012; L 20/2014; OUG 18/2014; OUG 68/2014; L 115/2015; L 
119/2015; OUG 14/2015; L 200/2015; OUG 41/2015; OUG 42/2016; Ultimul amendament în 30 iunie 2016  

 
Art. 45 (2) Se adoptă cu votul majorității consilierilor locali în funcție următoarele hotărâri ale  
consiliului local: a) hotărârile privind bugetul local;  
cu un nr. de 7 voturi favorabile, valabil exprimate, care reprezinta 87,50% din nr.  
consilierilor in functie  
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Anexa la HCL nr. 27/2018 

 
REGULAMENT ACORDARE VOUCHERE DE VACANTA  

pt. personalul din cadrul PRIMARIEI COMUNEI CERU-BACAINTI 
- funcționari publici și personal contractual 

 
Având în vedere prevederile: 

 OUG nr. 812009-privindacordarea voucherelorde vacanță, in vigoare de la 24 
februarie 
2009, consolidarea din data de 17 aprilie 2018 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 110 

din  
24 februarie 2009 si include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 58/2010; L 94/2014; OG 8/2014;  

OUG 46/2017; Ultimul amendament în 10 iulie 2017. 

 HGR nr. 215/ 2009-pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea 
tichetelor de vacanta, in vigoare de la 09 martie 2009, consolidarea din data de 17 aprilie 2018 are la  
bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 145 din 09 martie 2009 si include modificările aduse prin  
următoarele acte: HG 614/2015; HG 940/2017; Ultimul amendament în 26 ianuarie 2018. 
 

ARTICOLUL 1 
 

În scopul recuperării capacității de muncă, a întreținerii capacității de muncă și a 
motivării personalului din cadrul PRIMARIEI COMUNEI CERU-BACAINTI - funcționari publici și 
personal contractual - instituția publică acordă acestora vouchere de vacantă, în valoare de  
1.450 lei pentru un salariat, în condițiile art. 1 alin. 2 din OUG nr. 8/2009-privind acordarea 
voucherelor de vacanță, cu modificările și completările ulterioare 

Voucherele de vacantă se acordă până la data de 30 noiembrie 2018, au o valoare 
nominală de 50 lei și 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. 

In condițiile art. 3 alin. 7 din OUG nr. 8/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
sumele reprezentând costul imprimatului voucherului de vacantă pe suport hârtie, precum și costul 
emiterii voucherului de vacantă pe suport hârtie, se suportă de către instituția publică de la alineatul 
«Alte cheltuieli cu bunuri și servicii» al articolului bugetar «Alte cheltuieli” de la titlul «Bunuri și 
servicii». 

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

ARTICOLUL 2 
 

În cazul cumulului de funcții, voucherele de vacanță se acordă de către angajatorul unde 
personalul în cauză își are funcția de bază, potrivit legii. 
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Voucherele de vacantă se acordă personalului din cadrul PRIMARIEI COMUNEI 
CERU-BACAINTI, care, în perioada de referință prevăzută de art. 1 alin. 2 din OUG nr. 8/2009, cu 
modificările și completările ulterioare, beneficiază de concediu de odihnă, concediu pentru  
incapacitate temporară de muncă, concediu de maternitate, concediu pentru risc maternal si  
concediu pentru îngrijirea copilului bolnav, considerate perioade de activitate prestată, conform  
art. 145 alin, 4 din Legea nr. 53/2003 privind Codu/ muncii, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Voucherele de vacanta nu se acorda functionarilor publici si angajatilor cu contract 
individual de munca din cadrul institutiei care beneficiaza in toata perioada 1 iulie 2017- 30 
noiembrie 2018 de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv pana la 3 
ani in cazul copilului cu handicap. 

In cazurile in care personalul din cadrul Primariei comunei Ceru-Bacainti a fost prezent 
partial Ia locul de munca in perioada 1 iulie 2017 - 30 noiembrie 2018 din diferite motive ( angajare 
in cursul perioadei, reintoarcere din concedii, etc), voucherele de vacanta se vor acorda dupa 
urmatorul calcul : 29 ( numarul maxim de vouchere) se inmulteste cu raportul dintre numarul de zile 
de activitate prestatata in perioada 1 iulie 2017 -30 noiembrie 2018 /356 ( numarul de zile lucratoare 
din perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018). 

 
ARTICOLUL 3 

 
Salariații care primesc vouchere de vacantă nominale sunt singurele persoane îndreptățite 

să utilizeze tichetele de vacantă în perioada menționată pe acestea, și în exclusivitate pentru achitarea 
pachetului de servicii turistice contractat care poate cuprinde servicii de cazare, alimentație publică, 
transport, tratament balnear, agreement, conform art. 23 din HG nr. 215/2009-pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacantă. 

Se interzice salariatilor, beneficiari ai voucherelor de vacantă următoarele : 
 utilizarea tichetelor de vacantă pentru achiziționarea altor servicii decât cele prevăzute 

mai sus; 
 primirea unui rest de bani la tichetul de vacantă, în cazul în care suma corespunzătoare 

solicitată este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de vacanță;  
 comercializarea voucherelor de vacantă în schimbul unor sume de bani și/sau al altor 

bunuri și/sau servicii. 
 
ARTICOLUL 4 

 
In cazurile in care functionarii publici si angajatii cu contract individual de munca din 

cadrul instituiei au incheiat activitatea inainte de data acordarii voucherelor de vacanta, nu vor primii 
vouchere, deoarece nu se poate retine impozitul pe venit 10 0/0. 

Salariatul are obligația să restituie angajatorului voucherele de vacantă pe suport de  
hârtie acordate și neutilizate ori necuvenite, potrivit prevederilor legale, după cum urmează: 
 la sfârșitul perioadei de valabilitate a acestora; 
 la data încetării raporturilor de muncă. 
 
 

 
Ceru-Bacainti, 11.06.2018 
 
           PRESEDINTE DE SEDINTA,                                          CONTRASEMNEAZA, 
                 Giurgiu Remus Florin                                                          P.SECRETAR 
                                                                                                          Crisan Andreea Iuliana 
 
 



 
ROMANIA                                                                                             Anexa la HCL nr. 27/2018                                 

JUDETUL ALBA 

COMUNA CERU-BACAINTI 

 
Tabel cu salariații Primăriei comunei Ceru-Bacainti care vor beneficia de indemnizație de vacanță, acordată sub formă  

de vouchere, conform prevederilor ART. i din OUG 46/2017 în sumă de maxim 1450 lei/persoanž pt perioada 2017-2018.  

cu respectarea H.G. pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta 
 

 

NR. 

CRT. 

 

NUME 

 

PRENUME 

 

FUNCȚIA 

OCUPATĂ 

 

Suma  

cuvenită 

Valuare vouchere 

1. BADIU IULIAN CONSTANTIN REFERENT 

DEBUTANT 

1450 1450 

2. CRISAN ANDREEA IULIANA REFERENT 

PRINCIPAL 

1450 1450 

3. NOJA MARIUS SORIN REFERENT 

SUPERIOR 

1450 1450 

     4350 

TOTAL  
 
 
 
 
 

Ceru-Bacainti, 
11.06.2018 

 
 

  

 
           PRESEDINTE DE SEDINTA,                                          CONTRASEMNEAZA, 
                 Giurgiu Remus Florin                                                          P.SECRETAR 
                                                                                                          Crisan Andreea Iuliana 
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PROIECT DE HOTARARE nr.841/2018 

privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ACORDARE VOUCHERE DE VACANTA 
pt. personalul din cadrul PRIMARIEI COMUNEI CERU-BACAINTI 

- funcționari publici și personal contractual 
 

Primarul com. Ceru-Bacainti, jud. Alba 
 
Luând în dezbatere : 
-proiectul de hotarare initiat de  primar si nota de fundamentare privind oportunitatea adoptarii  
prezentului act administrativ, intocmita de initiatorul proiectului de hotarare - primar,  
prin care se propune aprobarea REGULAMENTULUI DE ACORDARE VOUCHERE DE  
VACANTA pt. personalul din cadrul PRIMARIEI COMUNEI CERU-BACAINTI 

funcționari publici și personal contractual; 
-raportul favorabil al compartimentului . 
 
Avand in vedere prevederile 
 
-art. 1 alin 2 din OUG nr. 8/2009-privind acordarea voucherelor de vacanță, in vigoare 
 de la 24 februarie 2009, consolidarea din data de 17 aprilie 2018 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I  
nr. 110 din 24 februarie 2009 și include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 58/2010; L 94/2014; OG  

8/2014; OUG 46/2017; Ultimul amendament în 10 iutie 2017, 
Art. 1. (2) Instituțiile și autoritățile publice acordă, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu  
această destinație, în perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018, o singură indemnizație de vacantă sau  
o singură primă de vacanță, după caz, sub formă de vouchete, în cuantum de 1450 Iei pentru un  

salariat. 
 
-art. 2 si art. 3 din HGR nr.215/2009-pentru aprobarea Normelor metodologice  
privind acordarea tichetelor de vacanta, In vigoare de la 09 martie 2009, consolidarea din data de 17  
aprilie 2018 are Ia bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 145 din 09 martie 2009 și Include modificările  
aduse prin următoarele acte: HG 614/2015; HG 940/2017; Ultimul amendament în 26 Ianuarie 2018. 
Art 3 (1) Angajatorii, după caz, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau reprezentanții  
beneficiarilor, vor stabili, prin contractele colective de muncă, rgspectiv prin regulamente interne,  
reguli privind modul de acordare a primei de vacanță sub forma voucherelor de vacanță  
(2) În cazul salariaților din instituțiile și autoritățile publice, prevăzute de art. 1 alin. (2) din ordonanța  
de urgență, se acordi o singură indemnizație de vacantă, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450  
lei pentru un salariat, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinație. 

 
In temeiul art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001-privind administrația publică 
locală, in vigoare de ta 23 mai 2001, Formă aplicabilă de la 20 februarie 2007, Consolidarea din data de 20 martie  
2018 are ia bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 123 din 20 februarie 2007 și inciude modificările  
aduse prin următoarele acte: OUG 20/2008; L 35/2008; OUG 66/2008; L 131/2008; OUG 105/2009; L 375/2009; L  
59/2010; L 264/2011; L 13/2012; L 74/2012; L 133/2012; L 76/2012; L 20/2014; OUG 18/2014; OUG 68/2014; L  
115/2015; OUG 14/2015; L 119/2015; L 200/2015; OUG 41/2015; OUG 42/2016; L 32/2017; L 140/2017; L 52/2018;  
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Ultimul amendament în 12 mattie 2018. propune prezentul 

 
 
 
 
 

PROIECT DE HOTARARE 
 
Art. 1. Se aproba REGULAMENTUL DE ACORDARE VOUCHERE DE VACANTA pt. 

personalul din cadrul PRIMARIEI COMUNEI CERU-BACAINTI funcționari publici și 
personal contractual, conform Anexei, parte integranta la prezenta 

 

Art. 2. Se aproba alocarea din bugetul local al com. Ceru-Bacainti, jud. Alba, 
pe anul 2018, a sumei de 4.350 Iei, necesara acordarii voucherelor de vacanta, 
conform Tabelului cu personalul din cadrul PRIMARIEI COMUNEI Ceru-Bacainti- funcționari publici 
și personal contractuat, palte integranta Ia prezenta 

 
Art. 3. Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrativ competenta conf. 

prevederilor Legii nr. 554/2004 
 
Art. 4. Prezenta se transmite la 

 Institutia Prefectului jud. Alba   
 Primarului si aparatului de specialitate  
 un exemplar se afiseaza 
 
 

Ceru-Bacainti, 
31.05.2018 

 
 

INITIATOR,                                                                                                   AVIZAT, 
PRIMAR                                                                                                      P.SECRETAR 
Trif Ioan                                                                                                 Crisan Andreea Iuliana  



  

ROMANIA                                                                    Anexa la proiectul de hotarare nr.841/2018 
JUDEȚUL ALBA 
COMUNA CERU-BACAINTI 
PRIMAR  
  

REGULAMENT ACORDARE VOUCHERE DE VACANTA 
 
Având în vedere prevederile: 

 OUG nr, 8/2009-privind acordarea voucherelor de vacanță, in vigoare de la 24 februarie 
2009, consolidarea din data de 17 aprilie 2018 are la bază publicarea din Monltorul Oficial, Partea nr. 110 dln  
24 februarie 2009 și include modlflcările aduse prin următoarele acte: OUG 58/2010; L 94/2014; OG 8/2014;  
OUG 46/2017; Ultimul amendament în 10 iulie 2017. 

 HGR nr. 215/ 2009-pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea 
tichetelor de vacanta, in vigoare de la 09 martle 2009, consolidarea din data de 17 aprilie 2018 are la  
bază publicarea din Monitorul Oficlal, Partea I nr. 145 din 09 martie 2009 si include modificările aduse prin  
următoarele acte: HG 614/2015; HG 940/2017; Ultimul amendament în 26 ianuarie 2018. 

  

ARTICOLUL 1 
 

În scopul recuperării capacității de muncă, a întreținerii capacității de muncă și a  
motivării personalului din cadrul PRIMARIEI COMUNEI CERU-BACAINTI - funcționari publici și  
personal contractual instituția publică acordă acestora vouchere de vacanță, în valoare de  
1.450 lei pentru un salariat, în condițiile art. 1 alin. 2 din OUG nr. 8/2009-pr/vind acordarea 
voucherelor de vacanță, cu modificărfle și completările ulterioare 

Voucherele de vacanță se acordă până la data de 30 noiembrie 2018, au o valoare nominală 
de 50 lei și 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 Iei. 

In condițiile art. 3 alin. 7 din OUG nr. 8/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
sumete reprezentând costul imprimatului voucherului de vacanță pe suport hârtie, precum și costul 
emiterii voucherului de vacantă pe suport hârtie, se suportă de către instituția publică de la alineatul 
«Alte cheltuieli cu bunuri și servicii» al articolului bugetar «Afte cheltuieli” de la titlul «Bunuri si 
servicii». 

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

ARTICOLUL 2 
 

În cazul cumulului de funcții, voucherele de vacanță se acordă de către angajatorul unde 
personalul în cauză își are funcția de bază, potrivit legii, 

Voucherele de vacanță se acordă personalului din cadrul PRIMARIEI COMUNEI CERU-
BACAINTI, care, în perioada de referință prevăzută de att. 1 alin. 2 din OUG nr. 8/2009, cu 
modificările și completările ulterioare, beneficiază de concediu de odihnă, concediu pentru 
incapacitate temporară de muncă,  
concediu de maternitate, concediu pentru risc maternal și 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 și completările ulterioare. 

Voucherele de vacanta nu se acorda functionarilor publici si angajatilor cu contract 
individual de munca din cadrul institutiei care beneficiaza in toata perioada 1 iulie 2017- 30 
noiembrie 2018 de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv pana la 3 
ani in cazul copilulul cu handlcap. 

In cazurile in care personalul din cadrul Primariei comunei Ceru-Bacainti a fost prezent 
partial la locul de munca in perioada 1 iulie 2017 30 noiembrie 2018 din diferite motive ( angajare in 



cursul perioadei, reintoarcere din concedii, etc), voucherele de vacanta se vor acorda dupa urmatorul 
calcul : 29 ( numarul maxim de vouchere) se inmulteste cu raportul dintre numarul de zile de 
activitate prestatata in perioada 1 iulie 2017 -30 noiembrie 2018 /356 ( numarul de zile lucratoare din 
perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018), 

 
ARTICOLUL 3 
 

Salariații care primesc vouchere de vacanță nominale sunt singurele persoane îndreptățite să 
utilizeze tichetele de vacanță în perioada menționată pe acestea, și în exclusivitate pentru achitarea 
pachetului de servicii turistice contractat care poate cuprinde servicii de cazare, alimentație publică, 
transport, tratament balnear, agreement, conform art. 23 din HG nr, 215/2009-pentru aprobarea 
Normelor metodolog/ce privind acordarea tichetelor de vacanță. 

Se interzice salariaților, beneficiari ai voucherelor de vacanță următoarele : 
 utilizarea tichetelor de vacanță pentru achiziționarea altor servicii decât cele prevăzute mai sus;  
 primirea unui rest de bani la tichetul de vacanță, în cazul în care suma corespunzătoare solidtată 

este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de vacanță 
 comercializarea voucherelor de vacanță în schimbul unor sume de bani și/sau al altor bunuri și/sau 

servicfi. 
 
ARTICOLUL 4 
 

In cazul In care functionarii publici si angajatii cu contract individual de munca din cadrul 
instituiei au incheiat activitatea inainte de data acordarii voucherelor de vacanta, nu vor primii 
vouchere, deoarece nu se poate retine impozitul pe venit 10 0/0, 

Salariatul are obligația să restituie angajatorului voucherete de vacantă pe suport de hârtie acordate 
și neutilizate ori necuvenite, potrivit prevederilor legale, după cum urmează:  
 la sfârșitul perioadei de valabilitate a acestora; 
 la data încetării raporturilor de muncă. 

 
 

 
Ceru-Bacainti, 

31.05.2018 
 
 

INITIATOR,                                                                                                   AVIZAT, 
PRIMAR                                                                                                      P.SECRETAR 
Trif Ioan                                                                                                 Crisan Andreea Iuliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ROMANIA                                                                    Anexa la proiectul de hotarare nr.841/2018 
JUDEȚUL ALBA 
COMUNA CERU-BACAINTI 
PRIMAR  

 
 

Tabel cu satariații Primăr!ei comunei Ceru-Bacainti care vor beneficia de indemnizație de vacanță, acordată sub formă  
de vouchere, conform prevederilor ART. t din OUG 46/2017 în sumă de maxim 1450 lei/persoană pt perioada 2017-2018.  

cu respectarea H.G. pentru aprobarea Normelor metodologice prlvlnd acordarea voucherelor de vacanta 
 

 

NR. 

CRT. 

 

NUME 

 

PRENUME 

 

FUNCȚIA 

OCUPATĂ 

 

Suma  

cuvenită 

Valuare vouchere 

1. BADIU IULIAN CONSTANTIN REFERENT 

DEBUTANT 

1450 1450 

2. CRISAN ANDREEA IULIANA REFERENT 

PRINCIPAL 

1450 1450 

3. NOJA MARIUS SORIN REFERENT 

SUPERIOR 

1450 1450 

     4350 

TOTAL  

 
 
 

Ceru-Bacainti 
31.05.2018 

INITIATOR,                                                                                                   AVIZAT, 
PRIMAR                                                                                                      P.SECRETAR 
Trif Ioan                                                                                                 Crisan Andreea Iuliana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUD. ALBA 
COMUNA CERU-BACAINTI 
Nr.842/31.05.2018 
PRIMARIA — compartimentul ”buget, contabilitate” 
 

 
RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE  

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului com. Ceru-Bacainti 
 

privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ACORDARE VOUCHERE DE VACANTA 
pt. personalul din cadrul PREMAFUEI COMUNEI CERU-BACAINTI  

- funcționari publici și personal contractual 
 
MOTIVATIA IN FAPT SI DREPT 
 
-art. 1 alin 2 din OUG nr. 8/2009-privind acordarea voucherelor de vacanță, in vigoare de la 
24 februarie 2009, consolidarea din data de 17 aprllle 2018 are Ia bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 110  
din 24 februarie 2009 SI include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 58/2010; L 94/2014', OG 8/2014; OUG  

46/2017; Ultimul amendament în 10 iulie 2017. 
Art 1. (2) Instituțiile șl autoritățile publice acordă, în limita sumelor prevăzute în  
buget alocate cu această destinație, în perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018, o  
singură indemnizație de vacanță sau o singură primă de vacanță, după caz, sub formă  
de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat 
 
-art. 2 si art. 3 din HGR nr.215/2009-pentru aprobarea Normelor metodologice privind  
acordarea tichetelor de vacanta, in vigoare de la 09 martie 2009, consolidarea din data de 17 aprile 2018  
are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 145 din 09 martle 2009 șl include modificările aduse prin următoarele  
acte: HG 614/2015; HG 940/2017; Ultimul amendament în 26 Ianuarie 2018. 

Art. 3. (1) Angajatorii, după caz, împreună cu organizațiile sindicale legale constituite  
sau reprezentanții beneficiarilor, vor stabili, prin contractele colective de muncă,  
respectiv prin regulamente interne, reguliprivind modul de acordare a primei  
de vacanță sub forma voucherelor de vacanță  
(2) În cazul salariaților din instituțiile și autoritățile publice, prevăzute de art 1 alin. (2)  
din ordonanța de urgență, se acordă o singură indemnizație de vacanță, sub formă de  
vouchere, în cuantum de 1,450 lei pentru un salariat, în limita sumelor prevăzute în  
buget alocate cu această destinație, 
 

În scoput recuperării capacității de muncă, a întretinerii capacității de muncă și a motivării 
personalului din cadrul PRIMARIEI COMUNEI CERU-BACAINTI - funcționari publici și personal 
.contractual - instituția publică acordă acestora vouchere de vacanță, în valoare de 1.450 lei pentru un 
salariat, în condițiile art. i alin. 2 din OUG nr. 8/2009-privind acordarea vouchere/orde vacantă, cu 
modificările și completările ulterioare 

Voucherele de vacanță se acordă până la data de 30 noiembrie 2018, au o valoare nominală 
de 50 lei și 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 filet respectiv valoarea de maxim 1450 Iei. 

In condițiile art. 3 alin. 7 din OUG nr. 8/2009, cu modificžrile și completările ulterioare, 
sumele reprezentând costul imprimatului voucherului de vacanță pe suport hârtie, precum și costul 
emiterii voucherului de vacantă pe suport hârtie, se suportă de către instituția pubtică de la alineatul 
«Alte cheltuieli cu bunuri și al articolului bugetar «Alte cheltuieli" de la titlul «Bunuri si servicii», 

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



 

În cazul cumutului de funcții, voucherele de vacanță se acordă de către angajatorul unde 
personalul în cauză își are funcția de bază, potrivit legii. 

Voucherele de vacanță se acordă personalului din cadrul PRIMARIEI COMUNEI CERU-
BACAINTI, care, în perioada de referință prevăzută de art. 1 alin. 2 din OUG nr. 8/2009, cu 
modificările și completările uterioare, beneficiază de concediu de odihnă, concediu pentru 
incapacitate temporară de muncă, concediu de maternitate, concediu pentru risc maternal si concediu 
pentru îngrijirea copilului bolnav, considerate perioade de activitate prestată, conform art. 145 alin. 4 
din Legea nr. 
53/2003 pr/v/ndCodu/ muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Voucherele de vacznta nu se acorda functionarilor publici si angajatilor cu contract 
individual de munca din cadrul Institutiei care beneficiaza in toata perioada 1 iulie 2017- 30 
noiembrie 2018 de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana ia 2 ani, respectiv pana la 3 
ani in cazul copilului cu handicap. 

In cazurile in care personalul din cadrul Primariei comunei Ceru-Bacainti a fost prezent 
partial la locul de munca in perioada 1 iulie 2017 - 30 noiembrie 2018 din diferite motive ( angajare 
in cursul perioadei, reintoarcere din concedii, etc), voucherele de vacanta se vor acorda dupa 
urmatorul calcul : 29 ( numarul maxim de vouchere) se inmulteste cu raportul dintre numarul de zile 
de activitate prestatata in perioada 1 iulie 2017 -30 noiembrie 2018 /356 ( numarul de zile lucratoare 
din perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018). 

 
Salariații care primesc vouchere de vacantă nominale sunt singurele persoane îndreptățite să 

utilizeze tichetele de vacantă în perioada menționată pe acesteat si în exclusivitate pentru achitarea 
pachetului de sen,'icii turistice contractat care poate cuprinde servicii de cazare, alimentație publică, 
transport, tratament balnear, agreement, conform art. 23 din HG nr. 215/2009-pentru aprobarea 
IVorme/or metodologice privind acordarea tichetelor de vacanță. 

Se interzice salariaților, beneficiari ai voucherelor de vacanță următoarele : 

 utilizarea tichetelor de vacanță pentru achiziționarea altor servicii decât cele prevăzute mai sus;  
 primirea unui rest de bani la tichetul de vacantă, în cazul în care suma corespunzătoare solicitată 

este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de vacanță; 
 comercializarea voucherelor de vacanță în schimbul unor sume de bani și/sau al altor bunuri 

și/sau servicii. 
 

In cazurile in care functionarii publici si angajatii cu contract individual de munca din cadrul 
instituiei au incheiat activitatea inainte de data acordarii voucherelor de vacanta, nu vor primii 
vouchere, deoarece nu se poate retine impozitul pe venit 10 %. 

Salariatul are obligația să restituie angajatorului voucherele de vacan!ă pe suport de hârtie 
acordate și neutilizate ori necuvenite, potrivit prevederilor legale, după cum urmează: 
 la sfârșitul perioadei de valabilitate a acestora; 
 la data încetării raporturilor de muncă. 

 
-in consecinta, AVIZEZ FAVORABIL propunerea initiatorul proiectului de hotarare — 
primar, prin care se aproba urmatoarele : 

REGULAMENTUL DE ACORDARE VOUCHERE DE VACANTA pt. personalul din 
cadrul PRIMARIEI COMUNEI CERU-BACAINTI - funcționari publici și personal 
contractual, conform Anexei, pare integranta la prezenta  

alocarea din bugetul local al com. Ceru-bacainti, jud. Alba, pe anul 2018, a sumei de 4350 
lei, necesara acordarii voucherelor de vacanta, conform Tabelului cu personalul din cadrul 
PRIMARIEI COMUNEI CERU-BACAINTI funcționari publici și personal contractual 

 
 

Ceru-Bacainti, 
31.05.2018 

 
 

Compartiment buget-finante, 
COSTEA RODICA 

 



 

 
 

ROMANIA 
JUD. ALBA 
COM. CERU-BACAINTI 
PRIMAR 
Nr.843/2018 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
privind oportunitatea adoptarii 

PROIECTULUI DE HOTARARE 
privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ACORDARE VOUCHERE DE VACANTA 

pt. personalul din cadrul PRIMARIEI COMUNEI CERU-BACAINTI 
-funcționari publici și personal contractual 

 
 
MOTIVATIA IN FAPT si DREPT 
 
-art. 1 alin 2 din OUG nr. 8/2009-privind acordarea voucherelorde vacantă, in vigoare de la  
24 februarie 2009, consolidarea din data de 17 aprilie 2018 are la bază publicarea din Monitorul  
Oficial, Partea I nr. 110 din 24 februarie 2009 și include modificările aduse prin următoarele acte: 
OUG 58/2010; L 94/2014; OG 8/2014; OUG 46/2017; Ultimul amendament în 10 iulie 2017.  
Art. 1. (2) Instituțiile și autoritățile publice acordă, în limita sumelorprevăzute în  
buget alocate cu această destinație, în perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018, o  
singură indemnizație de vacanță sau o singură primă de vacanță, după caz, sub formă  
de vouchere, în cuantum de 1450 leipentru un salariat. 
 

-art. 2 si art. 3 din HGR nr.215/ 2009-pentru aprobarea Normelor metodologice privind  
acordarea tichetelor de vacanta, in vigoare de la 09 martie 2009, consolidarea din data de 17  
aprilie 2018 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 145 din 09 martie 2009 și  
include modificările aduse prin următoarele acte: HG 614/2015; HG 940/2017; Ultimul amendament  
în 26 ianuarie 2018. 

Art 3, (1) Angajatorii, după caz, împreună cu omanizațiile sindicale legal constituite  
sau reprezentanții beneficiarilor, vor stabili, prin contractele colective de muncă, respectiv  
prin regu/anłente interne, reguli privind modul de acordare a primei de  
vacanță sub fomła voucherelor de vacantă ,  
(2) fn cazul salariaților din instituțiile șl autoritățile publice, prevăzute de art. 1 alin. (2)  
din ordonanța de urgență, se acordă o singură indemnizație de vacanță, sub formă de  
vouchere, în cuantunł de 1.450 lei pentru un salariat, în limita sumelor prevăzute în  
buget alocate cu această destinație. 
 

În scopul recuperării capaciEții de muncă, a întreținerii capacității de muncă si a motivării 
personalului din cadrul PRIMARIEI COMUNEI CERU-BACAINTI- funcționari publici și personal 
contractual - instituția publică acordă acestora vouchere de vacantă, în valoare de 1450 lei pentru un 
salariat, în condițiile art. 1 alin, 2 din OUG nr. 8/2009-privind acordarea vouchere/orde vacanță, cu 
modificările și compleurile ulterioare 

Voucherele de vacantă se acordă până la data de 30 noiembrie 2018, au o valoare nominală 
de 50 lei 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. 

In condițiile art. 3 alin. 7 din OUG nr. 8/2009, cu modificările completările ulterioare, 
sumele reprezentând costul imprimatului voucherului de vacanță pe suport hârtie, precum și costul 
emiterii voucherului de vacanță pe suport hârtie, se suportă de către instituția publică de la alineatul 
«Alte cheltuieli cu bunuri și sen./icii» al articolului bugetar «Alte cheltuieli" de la titlul «Bunuri și 
sevicii». 

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



 

 
În cazul cumulului de funcții, voucherele de vacantă se acordă de către angajatorul unde 

personalul în cauză își are funcția de bază, potrivit legii. 
Voucherele de vacanță se acordă personalului din cadrul PRIMARIEI COMUNEI CERU-

BACAINTI, care, în perioada de referință prevăzută de art. 1 alin. 2 din OUG nr. 8/2009, cu 
modificărite și completările ulterioare, beneficiază de concediu de odihnă, concediu pentru 
incapacitate temporară de muncă, concediu de maternitate, concediu pentru risc maternal si concediu 
pentru îngrijirea copilulul bolnav, considerate perioade de activitate prestată, conform art. 145 alin, 4 
din Legea nr. 
53/2003 privind Codu/ muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Voucherele de vacanta nu se acorda functionarilor publici si angajatilor cu contract 
individual de munca din cadrul institutiei care beneficiaza in toata perioada 1 iulie 2017- 30 
noiembrie 2018 de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv pana Ia 3 
ani in cazul copilului cu handicap. 

In cazurile in care personalul din cadrul Primariei comunei Ceru-Bacainti a fost prezent 
partial la locul de munca in perioada 1 iulie 2017 „ 30 noiembrie 2018 din diferite motive ( angajare 
in cursul perioadei, reintoarcere din concedii, etc), voucherele de vacanta se vor acorda dupa 
urmatorul calcul : 29 ( numarul maxim de vouchere) se inmulteste cu raportul dintre numarul de zile 
de activitate prestatata in perioada 1 iulie 2017 -30 noiembrie 2018 /356 ( numarul de zile lucratoare 
din perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018). 

 
Salariații care primesc vouchere de vacanță nominale sunt singurele persoane îndreptătite să 

utilizeze tichetele de vacantă în perioada menționată pe acestea, și în exclusivitate pentru achitarea 
pachetului de servicii turistice contractat care poate cuprinde servicii de azare, alimentație publică, 
transport, tratament balnear, agreement, conform art. 23 din HG nr. 215/2009-pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanță 

Se interzice salariațiilor, beneficiari ai voucherelor de vacanță următoarele : 
 utilizarea tichetelor de vacantă pentru achiziționarea altor servicii decât cele prevăzute mai sus;   
 primirea unui rest de bani la tichetul de vacanță, în cazul în care suma corespunzătoare solicitată 

este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de vacantă;  
  comercializarea voucherelor de vacantă în schimbul unor sume de bani și/sau al aftor bunuri 

și/sau servicii. 
 

In cazurile in care functionarii publici si angajatii cu contract individual de munca din cadrul 
instituiei au incheiat activitatea inatnte de dab acordarii voucherelor de vacanta, nu vor primii 
vouchere, deoarece nu se poate retine impozitul pe venit IO 0/0. 

Salariatul are obligația să restituie angajatorului voucherele de vacanță pe suport de hâitie 
acordate si neutilizate ori necuvenite, potrivit prevederilor legale, după cum urmează: 
 la sfârșitul perioadei de valabilitate a acestora; 
 la data încetării raporturilor de muncă. 
  

-în consecinta, aprob urmatoarele : 
REGULAMENTUL DE ACORDARE VOUCHERE DE VACANTA Pt, personalul din 

cadrul PRIMARIEI COMUNEI CERU-BACAINTI - funcționari publici și personal 
contractual, conform Anexei, parte Integranta prezenta  

alocarea din bugetul local al corn. Ceru-Bacainti, jud. Alba, pe anul 2018, a sumei  
de 4350 lei, necesara acordarii voucherelor de vacanta, conform Tabelului cu personalul  
din cadrul PRIMARIEI COMUNEI Ceru-Bacainti - funcționari publici și personal contractual 

 
Ceru-Bacainti, 

31.05.2018 
 
 

PRIMAR, 
TRIF IOAN 


