
                       

 Comuna Padureni, judetul Vaslui, telefon/ fax 0235/485785
e-mail: cons.local_padureni@yahoo.com cod postal 737395

DISPOZIŢIA NR. 188

de aprobare a Regulamentului intern privind acordarea primei de vacanţă sub 
forma voucherelor de vacanţă pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate 

al comunei Pădureni, judeţul Vaslui , în perioada 2020-2021

Aavând în vedere:
 referatul nr.2974/2020 secretarului comunei Pădureni , judeţul Vaslui  prin care se supune

aprobării Regulamentul intern privind acordarea primei de vacanţă sub forma voucherelor
de vacanţă pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al comunei Pădureni,  în
perioada 2020-2021;

 Hotărârea Consiliului Local  Pădureni  nr. 12/2020 privind aprobarea bugetului local pe anul
2020;

Ținând cont de prevederile :
 Art. 26 din Legea -cadru nr 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri

publice ;
 art. 2, ale art. 3 alin. (2), ale art. 58 alin. (1) și (3) și ale art. 64 - 65 din Legea privind normele

de  tehnică  legislativă  pentru  elaborarea  actelor  normative  nr.  24/2000,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare;

 În conformitate cu prevederile:
 art.  1  alin.  (2)  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  8/2009  privind  acordarea

voucherelor  de  vacanţă,  aprobată  prin  Legea  nr.  94/2014,  cu  modificările  și  completările
ulterioare;

 art. 2 și 3 din Hotărârea Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările și completările ulterioare; 

 art. 155 alin. (1) litera “c”  şi alin. (4) litera “a” din  din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 /2019
privind Codul administrativ ;
   În temeiul art. 196 alin (1) litera “b”şi art. 197 alin. (1)  din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57
/2019 privind Codul administrativ ;

Diaconu Temistocle, primarul comunei Padureni, judetul Vaslui ,

DISPUNE:
Art.  1.  Se  aprobă  Regulamentul  intern  privind  acordarea primei  de  vacanţă  sub  forma

voucherelor de vacanţă pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al comunei Pădureni , în
perioada 2020-2021, cuprins în anexa ce face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

 Art.2.  Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  dispoziţii  se  încredinţează  secretarul  comunei
Pădureni și Compartimentul Financiar – Contabilitate .

Art. 3.  Secretarul general al unităţii administrativ – teritoriale Pădureni  va comunica prezenta
dispozitie Instituţiei Prefectului  judeţului Vaslui  și Compartimentului- Financiar Contabilitate. 

Pădureni, 7  august 2020

       PRIMAR,
DIACONU TEMISTOCLE 

                                                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE
                                                                                      SECRETARUL COMUNEI PĂDURENI

MUNTEANU MIRELA 



Anexa  la Dispoziţia nr. 188  /07.08.2020

REGULAMENT
 privind acordarea primei de vacanţă sub forma voucherelor de vacanţă pentru

personalul din cadrul aparatului de specialitate al comunei Pădureni, judeţul Vaslui ,
în perioada 2020-2021

Art.  1.  (1)   În scopul recuperării  capacităţii  de muncă,  a  întreţinerii  capacităţii  de
muncă şi a motivării personalului – funcţionari publici și personal contractual – din cadrul
aparatului de specialitate al  comunei Pădureni , judeţul Vaslui , angajatorul acordă acestora,
anual,  în  perioada  1  ianuarie  2020-31  decembrie  2020,  o  primă  de  vacanţă  sub  forma
voucherelor de vacanţă în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat,  în condiţiile art. 1 alin. (2)
din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 8/2009 cu modificările și completările ulterioare și
art. 36 alin. (1) din OUG nr. 114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative  şi
prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Valoarea nominală a unui voucher de vacanţă este de 50 lei, iar valoarea cumulată
a acestora fiind de 1450 de lei.

(3)  Voucherele de vacanţă se acordă pe suport  electronic , iar valabilitatea acestora
este de un an de la data emiterii, conform prevederilor legale.

(4)  Suportul electronic  pe care sunt stocate voucherele  de vacantă poate fi alimentat
exclusiv cu valoarea nominală a voucherelor de vacanţă  acordate de către angajator ;

(5) Este interzis ca suportul electronic pe care sunt stocate voucherele de vacanţă să
permită efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar sau plăţi către alte unităţi ;

(6) Asupra contravalorii voucherelor de vacanţă se aplică o cotă de impozitare de 10%,
care se calculează și reţine cu ocazia achitării drepturilor salariale aferente lunii în care au
fost primite voucherele.

(7) Acordarea voucherelor de vacanţă se face în limita sumelor prevăzute în bugetul
local al comunei cu această destinaţie.  

Art. 2. (1) Numărul voucherelor de vacanţă pentru personalul din cadrul aparatului de
specialitate al comunei Pădureni, judeţul Vaslui care beneficiează de program parţial de lucru
se  acordă  proporţional  cu  timpul  efectiv  lucrat,  raportat  la  numărul  maxim  de  vouchere
stabilite pentru programul normal de lucru.

 (2) În cazul cumulului de funcţii, voucherele de vacanţă se acordă de către angajatorul
unde personalul în cauză își are funcţia de bază, potrivit legii.

 (3) Voucherele de vacanţă se acordă personalului din cadrul aparatului de specialitate
al comunei Pădureni  care, în perioada de referinţă, prevăzută de art. 1 alin. (2) din Ordonanţa
de Urgenţa a Guvernului 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  îngrijire  copil  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.

(4) În cazurile în care  personalul din cadrul  aparatului de specialitate al  COMUNEI
Pădureni ,  a fost prezent parţial la locul de muncă în perioada de referinţă din diferite motive
(angajare în  cursul  perioadei,  reîntoarce  din  concedii,  etc.),  voucherele  de  vacanţă  se  vor
acorda proporţional cu perioada lucrată, după următorul mod de calcul: 29 (numărul maxim
de  vouchere)  se  înmulţește  cu  raportul  dintre  numărul de  zile  de  activitate  prestată în
perioada de referinţă / numărul de zile lucrătoare în perioada de referinţă.



(5) Voucherele de vacanţă nu se acordă persoanelor care ocupă funcţii de demnitate
publică. 

(6)  Salariaţii ale căror raporturi de muncă au încetat sau au raportul/contractul de
muncă suspendat, la data acordării voucherelor, nu vor primi vouchere de vacanţă. 

(7) Salariaţii  care  au  raportul/contractul  de  muncă  suspendat  la  data  acordării
voucherelor, și  care reiau activitatea în cursul anului pentru care se acordă voucherele vor
primi vouchere, la revenire proporţional cu timpul efectiv lucrat în anul respectiv. 

(8) Acordarea voucherelor de vacanţă se face cu respectarea prevederilor art. 7 lit. m)
și art. 11 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind stabilirea salariilor personalului plătit
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Stabilirea numărului de vouchere de vacanţă la care are dreptul salariatul, se
realizează prin rotunjire la cel mai apropiat număr fără subdiviziuni, prin rotunjire pentru
fracţiunile de peste 50 inclusiv și prin neglijarea fracţiunilor de până la 49 inclusiv (ex.28,49 se
rotunjește la 28 sau 28,50 se rotunjește la 29).

Art.  4. (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 HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor
de vacanţă, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Se interzice salariaţilor-beneficiari de vouchere de vacanţă- următoarele:
    a)  să  utilizeze voucherele de  vacanţă  pentru  achiziţionarea altor  servicii  decât  cele
prevăzute mai sus;
    b)  să  primească  rest  de  bani  la  voucherele  de  vacanţă,  în  cazul  în  care  suma
corespunzătoare solicitată este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de vacanţă;

      c) să comercializeze voucherele de vacanţă în schimbul unor sume de bani şi/sau al
altor bunuri şi/sau servicii. 

Art. 5. (1) Salariatul are obligaţia să restituie angajatorului voucherele de vacanţă pe
suport  electronic   acordate  pentru  anul  în  curs  şi  neutilizate  ori  necuvenite,  potrivit
prevederilor legale, după cum urmează:

a) la sfârşitul perioadei de valabilitate, 
b) la data încetării raporturilor de muncă.

 (2) În situaţia în care salariatul restituie vouchere, se va recalcula și restitui impozitul
aferent și reţinut pentru contravaloarea voucherelor returnate.

Art.  6. Voucherele  de  vacanţă  pe  suport  electronic   se  vor  distribui  numai  după
achitarea acestora de către angajator.

Art.  7. Prezentul  Regulament  se  aduce  la  cunoștinţa  salariaţilor  prin  comunicarea
acestuia,  de către secretarul  general al comunei Pădureni, judeţul Vaslui. 

             PRIMAR,
DIACONU TEMISTOCLE 

                                                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE
                                                                                      SECRETARUL COMUNEI PĂDURENI

MUNTEANU MIRELA 
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