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Anexa nr.1 

   la H.C.L. Pesac nr.41 / 19.06.2019 

 

 

 

 

 

REGULAMENT INTERN 
 

pentru acordarea voucherelor de vacanță în perioada  

1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2020 
 

 

 

 

 

Temei legal: 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

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

ulterioare; 

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

completările ulterioare;  

- 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. 

 

 

 

Generalităţi: 

 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 Primarului Comunei Pesac, Judeţul Timiș, precum și din cadrul Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Pesac, angajatorul acordă acestora, 

anual, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2020, vouchere de vacanţă în valoare de 1.450 lei 

pentru un salariat, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.8/2009 cu modificările şi 

completările ulterioare. Acestea se acordă pe suport de hârtie. 

            (2) Voucherele de vacanţă se acordă până în luna iulie a fiecărui an calendaristic, au o 

valoare nominală de 50 lei şi o perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii pe suport de 

hârtie. 

 

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

specialitate al Primarului Comunei Pesac, Judeţul Timiș, care beneficiază de program parţial de 

lucru se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat, raportat la numărul maxim de vouchere 

stabilite pentru programul normal de lucru. 
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            (2) În 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 Primarului Comunei Pesac, Judeţul Timiș, precum și din cadrul Serviciului Public Comunitar 

Local de Evidență a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Pesac care, în perioada de referinţă, prevăzută în 

Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr.8/2009 cu modificările şi completările ulterioare, 

beneficiază de concediu pentru incapacitate temporară de muncă, concediu de maternitate, concediu 

pentru risc maternal şi concediu pentru îngrijire copil bolnav considerate perioade de activitate 

prestată conform art.145 alin.4-6 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată (r1), cu 

modificările şi completările ulterioare. 

            (4) În cazurile în care personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Comunei Pesac, Judeţul Timiș, precum și din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidență a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Pesac au fost prezenţi parţial la locul de muncă în perioada 1 

ianuarie 2019 - 31 decembrie 2020 din diferite motive (angajare în cursul perioadei, reîntoarcere 

din concedii, suspendare, etc.), voucherele de vacanţă se vor acorda proporțional cu perioada de 

activitate prestată. 

              (5) Stabilirea numărului de vouchere de vacanţă la care are dreptul salariatul, se 

realizează prin rotunjire la cel mai apropiat număr. 

               (6) Voucherele de vacanță nu se acordă persoanelor care ocupă funcţii de demnitate 

publică, alese și numite.  

 

Art.3. (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 H.G. nr.215/2009 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanţă, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

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

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

prevăzute mai sus; 

  b) primirea unui rest de bani la voucherul de vacanţă, în cazul în care suma 

corespunzătoare solicitată este mai mică decât valoarea nominală a acestuia; 

  c) comercializarea voucherelor de vacanţă în schimbul unor sume de bani şi/sau al 

altor bunuri şi/sau servicii. 

 

Art.4. Salariatul are obligaţia să restituie angajatorului voucherele de vacanţă pe suport de 

hârtie acordate şi neutilizate ori necuvenite, potrivit prevederilor legale, după cum urmează: 

   a) la sfârşitul perioadei de valabilitate; 

b) la data încetării raporturilor de muncă. 

 

 

Modul de acordare: 

Art.5. Sumele aferente voucherelor de vacanță vor fi prevăzute în bugetul local al Comunei 

Pesac distinct, pe fiecare an calendaristic din perioada 2019-2020. 

 

Art.6. Compartimentul Achiziții publice și Transport public din cadrul Primăriei Comunei 

Pesac întocmește contractul pentru achiziţionarea voucherelor de vacanță cu respectarea 

prevederilor art.4 din H.G. nr.215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

acordarea tichetelor de vacanță, cu modificările şi completările ulterioare. Contractul cuprinde atât 

contravaloarea nominală a voucherelor de vacanță, cât și costul imprimatului reprezentând 

voucherele de vacanță. Contractul se semnează de persoanele autorizate a semna angajamentele 

legale în instituţie și se supune obligatoriu vizei de control financiar preventiv propriu înainte de a fi 

aprobat de Primarul Comunei Pesac. 

 



3 

 

 

Art.7. Compartimentul Financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei 

Pesac, după parcurgerea etapei de contractare, întocmește un tabel nominal care să cuprindă: 

numele și prenumele beneficiarului, codul numeric personal și semnătura beneficiarului, din care un 

exemplar – împreună cu nota de comandă – se transmite la furnizorul de vouchere (pentru 

întocmirea facturii proforme) și un exemplar rămâne la Compartimentul Financiar-contabil, 

impozite și taxe pentru a fi distribuit salariaţilor beneficiari de vouchere de vacanță pe baza cărții de 

identitate. 

 

 

Evidenta și plata voucherelor de vacanță: 

Art.8. (1) Evidența formularelor cu regim special se asigură în cadrul de gestionarul 

desemnat cu gestiunea acestor formulare, iar evidența contabilă a tipizatelor se asigură în cadrul 

Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe; înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor 

privind emiterea, achiziţionarea și utilizarea voucherelor de vacanță se face cu respectarea 

prevederilor Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată (r4), cu modificările și completările 

ulterioare, precum și a reglementărilor contabile aplicabile.  

            (2) Evidența mişcării voucherelor de vacanță pe suport de hârtie se ține la valoarea 

nominală imprimată pe acestea. Gestionarea voucherelor de vacanță pe suport de hârtie se 

efectuează de persoane împuternicite în scris prin dispoziţie a Primarului Comunei Pesac. 

 

Art.9. (1) Plăţile reprezentând voucherele de vacanță se efectuează de Compartimentul 

Financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

             (2) Documentele vor fi întocmite, semnate, vizate și aprobate în conformitate cu 

prevederile O.M.F.P. nr.1792/2002, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

Alte prevederi 

Art.10. (1) La nivelul Primăriei Comunei Pesac și al Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidență a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Pesac, se stabileşte o dată de acordare a voucherelor de 

vacanță care va fi comunicată salariaţilor.  

               (2) Voucherele de vacanță pe suport de hârtie nu pot fi distribuite angajaţilor din 

instituţie de către Compartimentul Financiar-contabil, impozite și taxe dacă, până la data stabilită 

pentru distribuire, nu s-a achitat integral contravaloarea nominală a voucherelor de vacanță pe 

suport de hârtie achiziţionate, inclusiv costul imprimatelor reprezentând vouchere de vacanță pe 

suport de hârtie. 

               (3) Beneficiarii utilizează voucherele de vacanță pe baza actului de identitate numai 

pentru achiziţionarea de servicii turistice de la unităţile afiliate. 

           (4) Angajaţii care beneficiază de vouchere de vacanță au obligaţia să nu înstrăineze 

voucherul către alte persoane. 

           (5) La sfârşitul perioadei de valabilitate, la data stabilită de angajator sau la data 

încetării raporturilor de muncă, beneficiarul are obligaţia de a restitui angajatorului voucherele de 

vacanță pe suport de hârtie acordate pentru anul în curs și neutilizate sau necuvenite, potrivit 

prevederilor legale. 

 

Art.11. Prezentul Regulament se aduce la cunoştinţa salariaţilor pe bază de semnătură. 

 

 

 

  PRIMAR,      INSPECTOR I PRINCIPAL-contabil, 

       TOMA CORNEL            TRIFA LILIANA-NICOLETA
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