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                            ROMÂNIA 

                      JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PESAC 

 

 
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

Nr.3 din 30.06.2020 
 

pentru modificarea H.C.L. Pesac nr. 41/19.06.2019 privind aprobarea Regulamentului Intern 

pentru acordarea voucherelor de vacanță în perioada 2019-2020 

 
 

 

 

Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa extraordinară din data de ________.2020, 

având în vedere următoarele: 

- referatul de aprobare nr. 2163/30.06.2020 elaborat de primarul Comunei Pesac, Județul 

Timiș, în calitatea sa de inițiator; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 

_______/_______.2020 prezentat de doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil 

în cadrul Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei Pesac; 

- prevederile H.C.L. Pesac nr. 41/19.06.2019 privind aprobarea Regulamentului Intern 

pentru acordarea voucherelor de vacanță în perioada 2019-2020 

- prevederile O.U.G. nr. 35/2020 privind modalitatea de emitere și prelungirea valabilității 

voucherelor de vacanță, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-

19; 

- prevederile art.1 alin.2 și art.2 din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr.8/2009 privind 

acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.2 și art.2 din Legea nr.94/2014 pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art.3 alin.2, art.5, art.9-10 și art.12 din Hotărârea Guvernului nr.215/2009 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanță, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art.25, art.26 alin.4-7, art.33 și art.36 din Legea-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată (r1), cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art.76 alin.3 lit.h din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

- prevederile O.M.F.P. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, 

evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare. 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.22/18.04.2019 privind aprobarea 

bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2019; 

- prevederile art.84 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 110 alin. 1, art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. b, art. 129 alin. 4 

lit. a,  art. 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197, art. 199-200 și art. 297 alin. 1 lit. d din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 

 

Art. 1. Pentru anul 2020, se aprobă modificarea H.C.L. Pesac nr.41/19.06.2019 privind 

aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea voucherelor de vacanță în perioada 2019-

2020, în sensul aprobării prelungirii termenului, până la data de 1 septembrie 2020, în vederea 

acordării voucherelor de vacanță către salariații (funcţionari publici şi personal contractual) din 

cadrul Primăriei Comunei Pesac și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor 

(S.P.C.L.E.P.) Pesac pentru perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2020, precum și înlocuirea, 

în tot cuprinsul hotărârii, a sintagmei „suport de hârtie” cu sintagma „suport electronic”, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare și în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu 

această destinaţie. 

 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Toma Cornel, 

primarul Comunei Pesac, doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil și doamna 

Dada Stefania-Aurelia, consilier achiziții publice I superior în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

 

Art. 3. Prezentul proiect de hotărâre se comunică: 

    -  Consiliului Local Pesac. 

 

 

 
 

         INIȚIATOR          AVIZAT 

             PRIMAR,                    Secretar General al Comunei Pesac,                                                                  

         TOMA CORNEL                                                             DUMITRAŞ ANGELICA  
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