ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

EXPUNERE DE MOTIVE.
pentru proiectul de hotarire privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru luna Iulie 2018, a
Consiliului Local Urecheni.

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere necesitatea alegerii unui presedinte de sedinta pentru luna Iulie 2018, a
Consiliului Local Urecheni;
Tinind cont de prevederile art 35 alin 1, si art 41 din Legea 215/2001 a Administratiei publice
locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare potrivit carora: “Art 35 alin 1-Dupa
declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai, prin hotarire adoptata cu
votul deschis al majoritatii consilierilor locali in functie, un presedinte de sedinta, pe o perioada
de cel mult 3 luni,care va conduce sedintele consiliului si va semna hotaririle adoptate de acesta.“, art 41 “ Sedintele consiliului local sunt conduse de un presedinte de sedinta, ales in conditiile
prevazute la art 35”.
De asemenea avind in vedere propunerea dumneavoastra privind si alegerea unui presedinte
supleant de sedinta pentru a putea conduce lucrarile sedintei in lipsa presedintelui ales;
Va supun dezbaterii prezentul proiect de hotarire privind alegerea presedintelui de sedinta
pentru luna Iulie 2018, pe care va rog sa il aprobati.

Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.

Analizind expunerea de motive a primarului comunei Tanaselea Ion privitor la proiectul de
hotarire pentru alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Iulie 2018 al Consiliului Local
Urecheni am constatat urmatoarele:
Din punct de vedere juridic expunerea de motive este redactata in termeni legali, sunt
respectate prevederile legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu
modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului privind organizarea si functionarea
Consiliului Local Urecheni precum si a legii 393/2004 cu privire la Statutul alesilor locali.
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la alegerea presedintelui de
sedinta pentru luna Iulie 2018 al Consiliului Local Urecheni.

Consilier juridic,
Ovidiu Axinte

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
PROIECT
HOTARAREA Nr
DIN 29.06.2018
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Iulie 2018.

Consiliul Local Urecheni, judetul Neamt;
Luând act de expunerea domnului primar Tanaselea Ion , raportul de specialitate al consilierului
juridic din aparatul de specialitate al primarului comunei, avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
In temeiul prevederilor art 35 alin (1) si art 41 din Legea 215/2001 a administratiei publice
locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art 1. Se alege in calitate de presedinte de sedinta al Consiliului Local Urecheni pentru luna Iulie
2018, domnul Tanaselea Mihai- Marcel.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni pentru
luna Iulie 2018 domnul Bordianu Adrian.
Art 3. Prezenta hotarire se comunică: primarului comunei, Instituţiei Prefectului – Judetul
Neamt, pentru exercitarea controlului legalităţii, şi va fi adusã la cunoştinţã publicã prin grija
secretarului unitatii administrativ-teritoriale.

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
HOTARAREA NR 28
DIN 29 .06.2018
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Iulie 2018
Consiliul Local Urecheni, judetul Neamt;
Luând act de expunerea domnului primar Tanaselea Ion , raportul de specialitate al consilierului
juridic din aparatul de specialitate al primarului comunei, avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
In temeiul prevederilor art 35 alin (1) si art 41 din Legea 215/2001 a administratiei publice
locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art 1. Se alege in calitate de presedinte de sedinta al Consiliului Local Urecheni pentru luna Iulie
2018, domnul Tanaselea Mihai- Marcel.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni pentru
luna Iulie 2018 domnul Bordianu Adrian.
Art 3. Prezenta hotarire se comunică: primarului comunei, Instituţiei Prefectului – Judetul
Neamt, pentru exercitarea controlului legalităţii, şi va fi adusã la cunoştinţã publicã prin grija
secretarului unitatii administrativ-teritoriale.
Presedinte sedinta,
Consilier local
Tanaselea Ion

Contrasemneaza,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din 12 consilieri
prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

Proiect
HOTĂRÂREA
Nr. _____ din 29.06.2018
privind aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni pentru anul 2018

Consiliul local al comunei Urecheni, judetul Neamt ;
Avand in vedere prevederile:
- art. 6 alin. (2) din Instructiunile pentru elaborarea Planului de ocupare al functiilor publice ( anexa I la Ordinul
presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr.7660/2006 ) ;

- art. 23 alin. (4) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici , republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare ;
Analizand Expunerea de motive a Primarului comunei Urecheni domnul Tanaselea Ion în calitate de
iniţiator al proiectului de hotărâre, analizând raportul de specialitate întocmit de catre consilierul juridic
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Urecheni ;
Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local Urecheni;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) litera a), alin. (9) şi ale art. 115, alin. (1), litera b) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare ;
În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului
comunei Urecheni pentru anul 2018 conform anexei , parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 2 Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri primarul comunei Urecheni,
în calitate de ordonator principal de credite, si personalul din compartimentele de specialitate .
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Neamt –Primarului comunei
Urecheni , Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si Compartimentului financiar contabil din aparatul
de specialitate al primarului comunei Urecheni.
Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

H O T Ă R Â R E A Nr 29
din 29.06.2018
privind aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni pentru anul 2018
Consiliul local al comunei Urecheni, judetul Neamt ;
Avand in vedere prevederile:
- art. 6 alin. (2) din Instructiunile pentru elaborarea Planului de ocupare al functiilor publice ( anexa I la Ordinul
presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr.7660/2006 ) ;

- art. 23 alin. (4) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici , republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare ;
Analizand Expunerea de motive a Primarului comunei Urecheni domnul Tanaselea Ion în calitate de
iniţiator al proiectului de hotărâre, analizând raportul de specialitate întocmit de catre consilierul juridic
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Urecheni ;
Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local Urecheni;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) litera a), alin. (9) şi ale art. 115, alin. (1), litera b) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare ;
În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului
comunei Urecheni pentru anul 2018 conform anexei , parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 2 Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri primarul comunei Urecheni,
în calitate de ordonator principal de credite, si personalul din compartimentele de specialitate .
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Neamt –Primarului comunei
Urecheni , Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si Compartimentului financiar contabil din aparatul
de specialitate al primarului comunei Urecheni.
Presedinte sedinta,
Consilier local
Tanaselea Ion

Contrasemneaza,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din 12 consilieri prezenți, din totalul
de 13 a celor în funcție.

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea

Planului de ocupare al funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Urecheni pentru anul 2018
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 7.660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru
elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice ;
Având în vedere prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin planul de ocupare a funcţiilor publice se
stabileşte :
1) numărul maxim al funcţiilor publice rezervate promovării funcţionarilor publici;
2) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi rezervate în scopul promovării rapide;
3) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare;
4) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi înfiinţate;
5) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse reorganizării;
6) numărul maxim de funcţii publice pe fiecare clasă, categorie şi pe grade profesionale;
7) numărul maxim al funcţiilor publice de conducere şi al funcţiilor publice corespunzătoare categoriei
înalţilor funcţionari publici.
Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ;
Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică
locală se elaborează anual de către primar, prin aparatul de specialitate, cu consultarea sindicatelor
reprezentative ale funcţionarilor publici.
Planul de ocupare a funcţiilor publice se întocmeşte centralizat, pe fiecare ordonator principal de
credite şi pe fiecare instituţie din subordinea acesteia sau finanţată prin bugetul său şi se aprobă prin
hotărâre a consiliului local.
Modalităţile de ocupare a funcţiilor publice sunt cele stabilite în Anexa la Ordinul nr. 7.660/2006
privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice .
Modalităţile de ocupare a funcţiilor publice devin obligatorii după aprobarea lor prin hotărâre de
consiliu local. Prin excepţie autoriţăţile publice locale pot modifica semestrial modalităţile de ocupare a
funcţiilor publice .
Analizand referatul consilierului juridic din aparatul de specialitate al primarului al comunei
urecheni, judetul Neamt, prin care ne aduce la cunostinta ca, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 2 din
Ordinul nr. 7660/2006 a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind aprobarea Instructiunilor
pentru elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice, este necesar a se aproba planul de ocupare a
functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Urecheni, actualizat, pentru anul 2016.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) litera a), alin. (3) litera b) şi art. 45 alin. (1) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, propun spre
aprobarea Consiliului Local al comunei Urecheni proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de
ocupare al funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni pentru
anul 2016 .
Primar ,
Tanaselea Ion

REFERAT

Axinte Ovidiu consilier juridic in aparatul de specialitate al primarului al comunei Urecheni,
judetul Neamt, va aduc la cunostinta ca, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 2 din Ordinul nr.
7660/2006 a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind aprobarea Instructiunilor pentru elaborarea
Planului de ocupare a functiilor publice, este necesar a se aproba planul de ocupare a functiilor publice din
aparatul de specialitate al primarului comunei Urecheni pentru anul 2018.
Fata de cele prezentate mai sus rog sa dispuneti intreprinderea masurilor necesare pentru aprobare
in Consiliul local al comunei Urecheni a Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018.

Consilier juridic,
Axinte Ovidiu

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

EXPUNERE DE MOTIVE.
pentru proiectul de hotarire privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor
de vacanta.
Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere referatul de specialitate intocmit de doamna Vartolomei Maria consilier
superior Compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Urecheni, judetul Neamt;
Tinănd cont de prevederile:
- O.U.G Nr 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta;
- O.U.G Nr 64/2017 pentru modificarea si completarea O.U.G Nr 8/2009 privind
acordarea voucherelor de vacanta;
-Art 3 si art 5 din H.G.R Nr 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
acordarea tichetelor de vacanta actualizata;
-Legea Nr 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
-HCL Urecheni Nr 76 din 28.12.2017 privind stabilirea salariile de bază pentru funcțiile
publice locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Urecheni, județul Neamț ;
-HCL Nr 7/12.02.2018 cu privire la aprobarea bugetului local consolidat al comunei
Urecheni pe anul 2018;
Va supun dezbaterii prezentul proiect de hotarire privind aprobarea Regulamentului de
acordare a voucherelor de vacanta pe care va rog sa il analizati si sa il aprobati.

Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.

Analizind expunerea de motive a primarului comunei Tanaselea Ion privitor la
proiectul de hotarire pentru aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de
vacanta.am constatat urmatoarele:
Din punct de vedere juridic expunerea de motive este redactata in termeni legali, sunt
respectate prevederile legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu
modificarile si completarile ulterioare, O.U.G Nr 8/2009 privind acordarea voucherelor
de vacant,O.U.G Nr 64/2017 pentru modificarea si completarea O.U.G Nr 8/2009 privind
acordarea voucherelor de vacanta, Art 3 si art 5 din H.G.R Nr 215/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanta actualizata, Legea Nr
153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire aprobarea Regulamentului
de acordare a voucherelor de vacanta.

Consilier juridic,
Ovidiu Axinte

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
PROIECT
HOTARAREA Nr
DIN 29.06.2018
privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanta.

Consiliul Local Urecheni, judetul Neamt;
Luând act de expunerea domnului primar Tanaselea Ion , raportul de specialitate al
Compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei,
avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
Avand in vedere:
- O.U.G Nr 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta;
- O.U.G Nr 64/2017 pentru modificarea si completarea O.U.G Nr 8/2009 privind
acordarea voucherelor de vacanta;
-Art 3 si art 5 din H.G.R Nr 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
acordarea tichetelor de vacanta actualizata;
-Legea Nr 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
-HCL Urecheni Nr 76 din 28.12.2017 privind stabilirea salariile de bază pentru funcțiile
publice locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Urecheni, județul Neamț ;
-HCL Nr 7/12.02.2018 cu privire la aprobarea bugetului local consolidat al comunei
Urecheni pe anul 2018;
In temeiul prevederilor art 36 alin (4) lit “a”, alin (9), art 45 alin (1) precum si art 115 alin
(1) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art 1. Se aproba Regulamentul de acordare a voucherelor de vacanta conform anexei Nr
1 la prezenta hotarare.
Art 2. De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde primarul comunei si
Compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Urecheni, judetul Neamt.
Art 3. Prezenta hotarire se comunică: primarului comunei, Instituţiei Prefectului – Judetul
Neamt, pentru exercitarea controlului legalităţii, şi va fi adusã la cunoştinţã publicã prin
grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale.

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

HOTARAREA Nr 30
DIN 29.06.2018
privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanta.

Consiliul Local Urecheni, judetul Neamt;
Luând act de expunerea domnului primar Tanaselea Ion , raportul de specialitate al
Compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei,
avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
Avand in vedere:
- O.U.G Nr 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta;
- O.U.G Nr 64/2017 pentru modificarea si completarea O.U.G Nr 8/2009 privind
acordarea voucherelor de vacanta;
-Art 3 si art 5 din H.G.R Nr 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
acordarea tichetelor de vacanta actualizata;
-Legea Nr 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
-HCL Urecheni Nr 76 din 28.12.2017 privind stabilirea salariile de bază pentru funcțiile
publice locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Urecheni, județul Neamț ;
-HCL Nr 7/12.02.2018 cu privire la aprobarea bugetului local consolidat al comunei
Urecheni pe anul 2018;
In temeiul prevederilor art 36 alin (4) lit “a”, alin (9), art 45 alin (1) precum si art 115 alin
(1) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art 1. Se aproba Regulamentul de acordare a voucherelor de vacanta conform anexei Nr
1 la prezenta hotarare.
Art 2. De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde primarul comunei si
Compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Urecheni, judetul Neamt.
Art 3. Prezenta hotarire se comunică: primarului comunei, Instituţiei Prefectului – Judetul
Neamt, pentru exercitarea controlului legalităţii, şi va fi adusã la cunoştinţã publicã prin
grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale.

Presedinte de sedinta,
Consilier local
Tanaselea Ion

Contrasemneaza,
Consilier juridic
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din 12
consilieri prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

Anexa Nr 1 la HCL Urecheni Nr 30 /29.06.2018

REGULAMENT INTERN
PENTRU ACORDAREA VOUCHERELOR DE VACANTA
TEMEI LEGAL:
-O.U.G Nr 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta;
-O.U.G Nr 64/2017 pentru modificarea si completarea O.U.G Nr 8/2009 privind
acordarea voucherelor de vacanta;
-Art 3 si art 5 din H.G.R Nr 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
acordarea tichetelor de vacanta actualizata;
-Legea Nr 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
-HCL Urecheni Nr 76 din 28.12.2017 privind stabilirea salariile de bază pentru funcțiile
publice locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Urecheni, județul Neamț ;
-HCL Nr 7/12.02.2018 cu privire la aprobarea bugetului local consolidat al comunei
Urecheni pe anul 2018;

GENERALITATI:
Art 1 (1) În scopul recuperării capacităţii de muncă, a întreţinerii capacităţii de
muncă şi a motivării personalului – funcționari publici și personal contractual – din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni, judetul Neamt,
angajatorul acordă acestora vouchere de vacanţă, în valoare de 1.450 lei pentru un
salariat, în condiţiile art. 1 alin. (2) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 8/2009 cu
modificările și completările ulterioare. Acestea se acorda pe support de hartie.
(2) Voucherele de vacanță, au o valoare nominală de 50 lei și o perioadă de
valabilitate de un an de la data emiterii pe suport de hartie conform prevederilor legale.
Art 2 (1) Numărul voucherelor de vacanță pentru personalul din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Urecheni, judetul Neamt, care beneficiează de program
parțial de lucru se acordă proportional cu timpul efectiv lucrat, raportat la numărul maxim
de vouchere stabilite pentru programul normal de lucru.
(2) In cazul cumulului de funcţii, voucherele de vacanță se acordă de către

angajatorul unde personalul în cauză își are funcția de bază, potrivit legii.

(3) Voucherele de vacanță se acordă personalului din cadrul aparatului

de specialitate al primarului comunei Urecheni, judetul Neamt care, în perioada de
referință, prevăzută de art. 1 alin. (2) din Ordonanța de Urgența 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

primarului comunei Urecheni, judetul Neamt au fost prezenți parțial la locul de muncă
din diferite motive (angajare în cursul perioadei, reîntoarce din concedii, etc.), voucherele
de vacanță se vor acorda raportat la numarul de zile de activitate prestata in cursul anului.
(5)

Stabilirea numărului de vouchere de vacanță la care are dreptul

salariatul, se realizează prin rotunjire la cel mai apropiat număr.

Art 3. (1) Salariații care primeșc 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, agreement conform art. 23 din HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind acordarea tichetelor de vacanţă.
(2) Se interzice salariaților, beneficiari de vouchere de vacanță

următoarele:
a) utilizarea tichetelor de vacanţă pentru achiziţionarea altor servicii decât cele
prevăzute mai sus;
b) primirea unui rest de bani la tichetul de vacanţă, în cazul în care suma
corespunzătoare solicitată este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de vacanţă;
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 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 vacanta sunt prevazute in bugetul aprobat
pentru anul 2018 prin HCL Urecheni Nr 7/12.02.2018 privind aprobarea bugetului local
consolidat al comunei Urecheni pe anul 2018.
Art 6. Primaria comunei Urecheni prin primar incheie contractual pentru
achizitionarea voucherelor de vacanta cu respectarea prevederilor art 4 din H.G.R Nr
215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de
vacanta actualizata. Contractul cuprinde atat contravaloarea nominal a voucherelor de
vacanta, cat si costul imprimatului reprezentant voucher de vacanta. Contractul se
semneaza de persoanele autorizate a semna angajamentele legale in institutie si se supune
obligatoriu vizei de control financiar preventive inainte de a fi aprobat de primar.
Art 7. Compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului dupa parcurgerea etapei de contractare intocmeste 2 tabele nominale care vor
cuprinde: nume si prenume beneficiar, cod numeric personal, numar vouchere de care
beneficiaza si semnatura beneficiarului, din care un exemplar impreuna cu nota de
comanda merge la furnizorul de vouchere (pentru intocmirea facturii proforme) cel de al
doilea ramane la Compartimentul financiar contabil pentru a fi distribuite salariatilor
beneficiari de vouchere de vacanta pe baza cartii de identitate.
EVIDENTA SI PLATA VOUCHERELOR DE VACANTA
Art 8.
Evidenta formularelor cu regim special se asigura in cadrul Compartimentului financiar
contabil de catre contabilul de venituri in speta de catre doamna consilier superior
Vartolomei Maria. Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor privind emiterea,
achizitionarea si utilizarea tichetelor de vacanta se face cu respectarea prevederilor Legii
contabilitatii nr 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare. Evidenta
miscarii voucherelor de vacanta pe suport de hartie se tine la valoarea nominala
imprimata pe acestea.

Art 9. Platile reprezentand voucherele de vacanta se efectueaza la propunerea
compartimentului financiar contabil cu respectarea fazelor cheltuielilor bugetare.
ALTE PREVEDERI:
Art 10. Beneficiarii utilizeaza voucherele pe baza actului de identitate numai pentru
achizitionarea de servicii turistice la unitatile afiliate. Angajatii care beneficiaza de
vouchere de vacanta au obligatia sa nu instraineze voucherele de vacanta altor persoane.
La sfarsitul perioadei de valabilitate, la data stabilita de angajator sau la data incetarii
raporturilor de munca, beneficiarul are obligatia de a restitui angajatorului voucherele de
vacanta pe support hartie acordate pentru anul in curs si neutilizate sau necuvenite
potrivit prevederilor legale.
Art 11. Prezentul Regulament se adduce la cunostinta salariatilor prin comunicare si
afisare.

