
ROMANIA
JUDE:TUL NEAMT
ORhgUL BICAZ

]PRIMAR

DISPOZITIB
privind aprobarea Regularmentului Intern pentru acordarea

voucherelor de vacanti

Nicolae Sildgean,Primarul oraqulu,i Bicazrjudetul Neam{;
AvAnd in vedere :

- Avizul favorabil al reprezentanlilor salarialilor din cadrul Primdririei orasul- o.u.G. nr. 812009 privind acordarea voucherelor de vacantd, a
Metodologice privind acordarea voucherelor de vacanld,

- Legii -cadru nr. 15312017 priv'ind salarizarea persdnalului platit din
publice;

- O.U.G. nr. 4612017 privind moclificarea si completarea OUG nr. 81200
acordarea voucherelor de vacantd;

- Legea nr.5312003 privind Codul muncii, republicatd;
Jindnd cont de H.C.L. nr.25115.Ct2.2018 prin care s-a aprobat bugetul d

si cheltuieli al oragului Bicaz pentru anul 2018 si implicit suma necesard
voucherelor de vacanld;

Ydzdnd referatul nr" 5261 111.05.2018 al compartimentului resurse u
cadrul Pimdriei oragului Bicaz;

In temeiul dispoziliilor art.63, alin.1, lit."e", ale art.68, alin.1, precum gi ale.r !,vv, qrrr ri | , yt vvvl | | gl

alin.1, lit."a" din Legea nr.21512001privind administralia publid locaie, repubii

DISPUN:

Art.1 Aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea voucherelor de_
conform anexei, care face parte integrantd din prezenta dispozi{ie.

Art.2 Serviciul Financiar Contabilitate, compartimentele :Resurse Umane
Achizitii Publice din cadrul Primariei oragului Bicaz, vor lua toate mdsurile
vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei dispozilii;

Art'3 Persoana desemnatd sd gestioneze voucherele de vacanld pe s
hartie este doamna Parnic Maricica, consilier sup resurse umane si doamna
Marina, consiler lA din cadrul comprtimenturuiAchizilii publice;

Art.4 Prin grija secretarului oragului Bicaz, prezenta dispozitia se va
tuturor persoanelor si autoritdtilor interesate ;
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Anexa la Dispozitia n

REGUT.AMENT INTERN
pentru acordarea voucherelor de vacantd pentru

personalul contractual 9i funcfionarii publici din cadrul Primdriei orasului

Av6nd in vedere:
- ordonanla de Urgen{d a Guvernurui nr. 8/2009 privind acordarea

vacan!d;
- Ordonanfa de Urgen{d a Guvernului nr. 4612017 pentru modificarea

O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanfd;
Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanfd, actualiza
Legea-cadru nr.15312017 privind salarizarea personalului pldtit din
publice;
HotdrArea consiliului Local nr.2sr1s.o2.2o1g privind aprobarea b
oragului Bicaz, judelul Neam!, pe anul 2018;
Legea nr. 53/2003 privind Codul rnuncii, republicatd.

Art. 1 (1) in scopul recuperdrii capacitdlii de muncd, a intretinerii ca

muncd si a motivdrii personalului contractual Ei functionarilor publici din cadrul
de Specialitate al Primarului gi a serviciilor publice din subordinea Consiliului
oragului Bicaz, angajatorul acordd acestora vouchere de vacantd, in valoare de
pentru un salariat, in conformitate cu Ordonanfa de Urgen{d a Guvernului nr.

modificdrile gi completdrile ulterioare. \/oucherele de vacanfd se acordd pe

hartie. in limita resurselor bugetare, angajatorul stabileste, in conditiile art. 1

din Ordonanla mai sus menlionatd, cAncl acordd voucherele de vacantd, de com

cu reprezentanlii salaria{ilor, dupd caz. [rJumdrul beneficiarilor din institulie care
vouchele de vacanla este numarul total al posturilor ocupate (functionari

personal contractual).

(2) Voucherele de vacanld au o perioada de valabilitate de un

emiterii pe suport de hdrtie, conform prer,rederilor legale.

(3) Valorile nominale permise pentru voucherele de vacan{d pe

sunt multiplu de 50 lei, pAnd la 100 lei, valoare nominald maximd pe voucher,
art. 3 alin (5) din OUG nr. 8/2009, in caz:ul institutiei noastre voucherul va fi pe s
hdrtie, numdrul maxim de vouchere este 29, fiecare avdnd valoarea de S0 lei.

Art.2 (1) Institu(ia noastrd, acordd un singur voucher, in cuantum de
pentru un salariat ( funclionar public gi personal contractual), de cdtre angaja
beneficiarii in cauzd isi au funcfia de baz:d.

(2)Voucherele de vacan{d se acordd personalului din cadrul Apar
Specialitate al Primarului qi a serviciilor publice din subordinea Consiliului
orasului Bicaz care, in perioada de referin{a (1 iulie 2017-30 noiembrie 201g),
in Ordonanld de Urgen(d a Guvernului nr. B/200g cu modificarile si
ulterioare, au activitate prestatd sau beneficiazd de concediu de odihni, concedi
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incapacitate temporard de muncd, concediu de maternitate, concediu pe

maternal qi concediu pentru ingrijire copil bolnav, considerate perioade de

prestatd conform Legii nr, 5312003 privind Codul muncii, republicatd cu modi

completdrile ulterioare, art. 145 alin. (4).

(3) in cazurile in care personalul din cadrul Aparatului de Specialitate al prima

serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al oraguluiBicazau fost preze

la locul de muncd in perioada de referinld (angajare in cursul perioadei, sus

etc.), voucherele de vacantd se vor acorda proporlional cu perioada

urmdtorul mod de calcul: 29 (numdrul maxim de vouchere) se inmulteste
dintre numdrul de zile de activitate presllatd in perioada 1 iulie 2Oj7-30 no

356 (numdrul de zile lucrdtoare in perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 201g);

(4) Voucherul de vacanfd nu se acordd persoanelor care ocupd functii de
publicd, alese si numite.

(5) ln cazul salarialilor contractuali sau funclionari publici care gi-au incheiat
inainte de acordarea voucherelor de vacanld, acegtia nu vor primi vouchere de

deoarece nu se poate reline impozitul per venit de 10%;

Art' 3' Stabilirea numdrului de vour:here de vacanld la care are dreptul

realizeazd prin rotunjire la cel mai apropiat numdr.

Art.4 (1) salariatii care primesc vouchere de vacantd nominale sunt
persoane indrepta{ite sd utilizeze voucherele de vacanla in perioada me

acestea, 9i in exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii turistice co
poate cuprinde servicii de cazare, alinnentalie publicd, transport, tratament
agrement conform art.. 23 a Normelor lvletodologice privind acordarea vouc
vacan{d.

(2) Se interzice salariatilor,

a) utilizarea voucherelor de

prevdzute mai sus;

beneficiari de vouchere de vacantd, urmatoarele:

vacan!d pentru achizitionarea altor servicii

b) primirea unui rest de bani la voucherul de vacantd, in cazul
corespunzatoare solicitatd este mai mlcd decat valoarea nominald a

vacantd;

c) comercializarea voucherelor de vacantd in schimbul unor sume de bani
bunuri si/sau servicii.

Art. 5 Salariatul are obligalia sa rer;tituie angajatorului voucherele de
suport hartie acordate gi neutilizate ori necuvenite, potrivit prevederilor legale,
cum urmeazd:

a) la sfArgitul perioadei de valabilitatre

b) la data incetdrii raporturilor de muncd
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Art. 6. Sumele aferente voucherelor de vacantd

pentru anul 2018 prin H.C.L. nr.2Sl1S.02t.2018 privind

cheltuieli al orasului Bicaz.

sunt prevdzute in bugetul

aprobarea bugetului de ve

Art.7 (1) Primdria oragului Bicaz, reprezentatd prin Primar Nicolae

stabileste de comun acord cu reprezentanlii salaria{ilor contractarea a

voucherelor de vacanld cu unitafile emitente, precum 9i forma suportului

respectiv suport de hartie, conform arli. 1 din Normele metodologice.

(2) contractul pentru achizitionrarea voucherelor de vacantd, inc

angajator si unitdlile emitente, va trebui sd respecte elementele prevdzute de

Normele Metodologice.

Art.8 . Unitalile emitente au obliga(ia ca Tnainte de ?ncheierea contr
solicite unitdfilor afiliate licenla de turism in cazul agenliilor de turism si

clasificare, in cazul structurilor de primire turistice.

Art.9 inregistrarea in contabilitate a operaliunilor privind emiterea, achiziti

utilizarea voucherelor de vacantd se face cu respectarea prevederilor Legii co

nr. 8211991, republicatd gi a reglemrentarilor contabile aplicabile. Evidenla

voucherelor de vacan{d pe suport de hartie se tine la valoarea nominald impr

acestea.

Art.10- (1) in cadrul institutiei se stabileste o datd de acordare a vouch
vacan{d care va fi comunicatd salarialilor. Voucherele de vacanld pe suport
nu pot fi distribuite angajalilor din institulie, dacd pand la data stabilitd pentru di

nu s-a achitat integral contravaloarea nominald a voucherelor de vacanld pe su

hArtie achizifionate, inclusiv costul imprirnatelor reprezentdnd vouchere de va

suport de hartie.

(2) Beneficiarii utilizeazd vouchererle de vacan!5 pe baza actului de

numai pentru achizilionarea de servicii turristice de la unitdtile afiliate.

(3) Angajalii care beneficiazd de vouchere de vacanld au obliga{ia sd nu

voucherul cdtre alte persoane.

(4) Angajatul care beneficiazd de vouchere de vacanld nu mai beneficiazd

de vacantd in cursul anului fiscal sau de bilete de odihnd, conform art.1 ali
Ordonanla de Urgenla nr.8/2009.

(5) in limita resurselor bugetare se vor acorda voucherele de vacantd;

Art' 11 Fiecare voucher de vacantd pe suport de hartie este valabil numai
inscris numdrul sub care a fost inseriat cle catre unitatea emitentd si cuprinde (

(1^2) din ordonanta de Urgenfd), cel pulin, urmdtoarele mentiuni :

a) emitentul gi datele sale de identiflicare

b) valoarea nominald a voucherului de vacanld
3
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angajatorul si datele sale de iderrtificare

numele, prenumele gi codul nurneric personal ale angajatului care es

sd utilizeze voucherul de vacantii

spatiul destinat inscrierii perioadei in care a fost utilizat si aplicdrii

unitalii afiliate

f) interdictia unitdlii afiliate de a pleiti diferenla in bani dintre valoarea vouc

vacan{d gi valoarea pachetului de servicii cdtre utilizatorii voucherelor

g) perioada de valabilitate a utilizarii voucherului de vacantd

h) interdicfia de a utiliza voucherul de vacantd in alte locuri decat in unitdtil

i) elementele de identitate vizuald ale brandului de turism al Romdniei.

Art' 12 Prezentul Regulament se completeazd cu legisla{ia in vigoare si se

cunostin{a salarialilor prin comunicarea cdtre serviciile din care fac parte, precu

postare pe pagina web a institutiei.
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