HoTĂnÂREA Nr45/2018

privind aprobarea Regulamentului fntern privind acordarea voucherelor de
vacanţă
Consiliul Local al comunei Tilisca întrunitînşedinţa ordinară din data de 07 august 2018;
Analizând expunerea de motive a primarului nr 131/03.oB.2o1B precum şi rapoftul
secretarului nr. 130/03.08.2018 prin care se propune aprobarea Regulamentului Intern privind

acordarea voucherelor de vacanţă la nivelul comunei Tilişca, judeţul Sibiu;
Având avizul Comisiei economice pentru programe de dezvoltare economică, socială,
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi prĺvat, agricultură, gospodărire comunală,
protectia mediului, servicii şi comeţ;
In conformitate cu prevederile:
o.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă;
o.U'G' nr' 46lŻ0L7 pentru modificarea şi completarea o.U.G. 8lŻo}9 privind acordarea
voucherelor de vacanţă;
Aft. 3 si art. 5 dĺn H.G. 21512009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
acordarea tichetelor de vacantă, actualizată;
Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
In temeiul prevederilor aľt. 36 alin. (4), lit. a) coroborat cu alin.(9), aľt. 45 alin. 1 art.
şi
115 a|in. (1) lit. b) din Legea nr.27512001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare;

-

HoTĂRĂsTE

AÉ.1. Se aprobă Regulamentul Intern privind acordarea voucherelor de vacanţă,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Aft.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinirede primarul si compartimentul
contabil din cadrul primăriei.
la 07 august 2018.
Preşedinte de şedintă,
IOAN I. MIC

s
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Contrasemnează,
Secretar: MARIA M

ANEXA la HCL nr. 4512018
REGULAMENTUL INTERN
pentru acordarea voucherelor de vacanţă

Temei legal:

o.U'G' nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă;
o.U.G. nr. 64lŻ077 pentru modĺficarea si completarea o.U.G. 8/2009 privind acordarea
voucherelor de vacanţă;

Art. 3 şi art. 5 din H.G. 2L5l2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
acordarea tichetelor de vacanţă, actualizată;
Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Generalităti:
Aft. 1 (1) Îńscopul recuperării capacitătii de muncă, a întreţineriicapacitătii de

muncă şi a motivării personalului - funcţionari publici şi personal contractual - din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tilişca, judetul Sibiu, angajatorul acordă
acestora vouchere de vacanţă învaloare de 1.450 lei pentru un salariat, înconditiile U.U.G.
Bl2009 cu modificările si completările ulterioare. Acestea se acordă pe suport de hârtie.
(2) Voucherele de vacanţă se acordă încursul anului 2018, până la data de
30 noiembrie inclusiv, acestea au valoare nominală de 50 lei si o perioadă de valabilitate
de un an calendaristic de la data acordări, conform prevederilor legale.
(1) Numărul voucherelor de vacanţă pentru personalul din cadrul aparatului
^rt.2 al Primarului comunei Tilisca, judetul Sibiu, care beneficiază de program
de specialitate
paľtial de lucru se acordă proportional cu timpul efectiv lucrat, rapoftat la numărul maxim
de vouchere stabilite pentru programul de lucru normal;
(2) Încazul cumulului de funcţii, voucherele de vacanţă se acordă de către
angajatorul unde personalul încauză îşiare functia de bază, potrivit legii.
(3) Voucherele de vacanţă se acordă personaluĺui din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Tilişca, judeţul Sibiu, care, înperioada de referintă
prevăzută îno.U.G. Bl2009 cu modificările si completările ulterioare beneficiază de
concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate temporară de muncă, concediu de
maternitate, concediu pentru risc maternal şi concediu pentru îngrijirecopil bolnav
considerate perioade de activitate prestată conform Legii nr. 53/2003 privind Codul
munćii, cu modificärile si completările ulterioare.
(a) încazurile încare personalul din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Tilisca au fost prezenti paftial la locul de muncă din diferite motive,
(angajare încursul anului calendaristic, reîntoarcere din concedii, suspendare etc),
voucherele de vcantă se Vor acorda rapoftat la numărul de zile de activitate prestată în
cursul anului.
(5) Voucherul de vacantă nu se acordă persoanelor care ocupă funcţii de
demnitate publică, alese şi numite.
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Aft. 3 Stabilirea numărului de vouchere de vacantă la care are dreptul salariatul se
realizeazä prin rotunjire la cel mai apropiat număr.
Aľt. 4 (1) Salariatiĺ care primesc vouchere de vacanţă nominale sunt singurele
persoane îndreptătite să utilizeze tichetele de vacantă înperioada
mentionată pe aăestea
şi înexclusivitate pentru achitarea pachetuluĺ de servicii turistice contractat care poaet
cuprinde serviciĺ de cazare, alimentatie publică, transport, tratament balnear, agrement,
conform art. 23 din H.G. nr.2t5l2O09 pentru aprobarea Normelor metodologicé prĺviná
acordarea tichetelor de vacanţă
(2) se interzice salariaţilor beneficiari de vouchere de vacantă următoarele:
a) utilizarea tichetelor de vacanţă pentru achiziţionarea altor seŕvicii decât cele
prevăzute mai sus;
b) primirea unui rest de bani la tichetul de vacantă încazul încare suma
corespunzătoare solicitată este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de vacantă;
c) comercializarea voucherelor de vacantă înschimbul unor Sume de bani si/sau
al
altor bunuri si/sau servicii.
Aft. 5 Salariatul are obligatia să restituie angajatorului voucherele de vacanţă pe
suport hâftie acordate si neutilizate ori necuvenite pótrivit prevederilor legale după'cum
urmează:
a) La sfârsitul perioadei de valabilitate;
b) La data încetării rapofturilor de muncă;

Modu! de acordare:

AÍt. 6 Sumele aferente voucherelor de vacanţă sunt prevăzute înbugetu I aprobat
4O|2OIB privind rectificarea bugetulu i local al
comunet.
Art. 7 Primăria comunei Tilişca prin primar încheiecontractul pentru achizitionarea
voucherelor de vacantă cu respectarea prevederilor art. 4 din H.G. nr. 2I5l2oog pentru
aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacantă actualizată.
Contractul cuprinde atât contravaloarea nominală a voucherelor de vacantá, cât si costul
imprimatului reprezentând voucher de vacantă, precum
şi Legea nr nr 98/2016'privind
achiziţiile publice si a prevederilor HG nr 39512016 pen1'u aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuĺrea contractului de achizitie
publică/acordului - cadru din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice.
Contractul se
semnează de persoanele autorizate a semna angajamentele legale îninstitutĺe si se
Supune obligatoriu vizei de control financiar preventive înainteoe á ri aprobat dó primar.
A't. B După parcurgerea etapeĺ de contractare se întocmescdouă tabele nominale
care vou cuprinde: nume prenume beneficiar, cod numeric personal, nr. vouchere de care
beneficiază şi semnătura beneficiarului din care un exemplar împreunăcu nota de
comandă merge la furnizorul de vouchere (pentru întocmireafacturii proforma) si un
exemplar merge la Compaftimentul financiar contabil pentru a fi distribuite salariatilor
benefĺciari de vouchere de vacanţă pe baza căftii de identitate.

si rectificat pentru anul 2018 prin HCL
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Evidenţa si plata voucherelor de vacanţă

Art. 9 Evidenţa formularelor cu regim special se asigură încadrul Compartimentului
finaciar contabil de gestionarul desemnat cu gestiunea acestor formulare şi evidenta
contabilă
tipizatelor se asigură încadrul Compartimentului financiar contabil.
Inregistrarea înContabilitate a operaţiunilor privind emiterea, achiziţionarea si utilizarea
tichetelor de vacamţă se face cu respectarea prevederilor Legii contabilitătii nr. B2lI99I
republicată şi a reglementărilor contabile aplicabile. Evidenta miscării voucherelor de
vacantă pe suport de hâftie se tine la valoarea nominală imprimată pe acestea.
Gestionarea voucherelor de vacanţă pesupoft de hâftie se efectuează de persoane
împuternicite, înscris, prin dispoziţia primarului.
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Alte prevederi:
AÍt. 10 In cadrul institutiei se stabileste o dată de acordare a Voucherelor de
vacantă salariatilor. Voucherele de vacanţă pe suport de hâftie nu pot fi distribuite

angajaţilor din institutie dacă până la data stabilită pentru distribuire nu s-a achitat integral
contravaloarea nominală a voucherelor de vacantä pe supoft de hârtie achizitionate,
inclusiv costul imprimatelor reprezentând vouchere de vacanţă pe suport de hâftie.
Beneficiarii utilizează voucherele de vacanţă pe baza actului de identitate numai
pentru achiziţionarea de servicii turistice de la unităţile afiliate.
Angajatii care beneficiazä de vouchere de vacantă au obligaţia să nu înstrăineze
voucherul către alte persoane.
La sfrrsitul perioadei de valabilitate, la data stabilită de angajator sau la data
încetăriiraporturilor de muncă, beneficiarul are obligatia de a restitui angajatorului
voucherele de vacantă pe suport de hârtie acordate pentru anul calendaristic si neutilizate
sau necuvenite portivit prevederilor legale.
Aľt. 11 Prezentul regulament se aduce la cunoştinta salariaţilor prin comunicarea
acestuia către compaftimentele din care fac pafte.

Presedinte de Şedintă,

Contrasemnează,

IOAN I
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