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HOTĂRÂREA NR.39/26.06.2018 

privind  acordarea voucherelor de vacanță pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al  primarului precum și din cadrul instituțiilor și serviciilor publice subordonate 

Consiliului Local Poienarii de Muscel 

 

 

Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în ședință  ordinară 

  Având în vedere expunerea de motive nr. 2983/19.06.2018   și raportul nr.2984/19.06.2018  

întocmit de către secretarul comunei , 

  Văzând prevederile: 

 - O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta; 

- O.U.G. nr. 46/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor 

de vacanță și  art. 2, art.3 si art. 12 din H.G. nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind acordarea tichetelor de vacanta, actualizata; 

- Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice; 

- H.C.L.  nr. 13/16.02.2018  privind  aprobarea  bugetului  local de venituri si cheltuieli a comunei 

Poienarii de Muscel 

- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate  

  În  temeiul art.45 ,alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală  

republicată :  

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art.1 Se aprobă   Regulamentul intern privind acordarea voucherelor de vacanță pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al  primarului precum și 

din cadrul instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului Local Poienarii de Muscel conform 

Anexei nr.1  

Art.2 Se aprobă  acordarea unei singure indemnizații de vacanță sub formă de voucher de 

vacanță pe suport de hârtie  în cuantum de 1450 lei/salariat  pentru perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018 

salariaților  din cadrul aparatului de specialitate al  primarului precum și din cadrul instituțiilor și serviciilor 

publice subordonate Consiliului Local Poienarii de Muscel conform Anexei nr.2  

Art.3 Asupra voucherelor de vacanță  se aplică cota de impozit pe venit de 10 % conform 

prevederilor Codului fiscal . 

Art.4 Se aprobă  desemnarea  doamna Oprescu Gabriela Violeta consilier în cadrul 

compartimentului financiar-contabil  ,ca responsabilă cu gestionare voucherelor de vacanță . 

Art.4 Anexele    nr. 1 și nr.2  fac  parte integrantă din prezenta hotărâre .  

Art.5 Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă publică 

comunicată  primarului  , persoanelor interesate şi Instituţiei Prefectului  judeţului Argeş pentru control 

legalitate. 

  Dată astăzi  :26.06.2018 

  

  Preşedinte de şedinţă                      Contrasemnează 

  Floroiu Laurențiu-Bogdan                                                               Secretar 

                   Boboc Remus Eduard 

 Nr.consilieri prezenţi : 13 

 Nr. Voturi  -   pentru  : 12 

- împotrivă :1 


