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ROMÂNIA                       

JUDEŢUL HUNEDOARA 

COMUNA BALŞA 

PRIMAR  

BALŞA  337015  nr. 175 

TEL 0254648001, 0254648002; FAX 0254648100  

E-mail primaria.balsa@yahoo.com  

 

DISPOZIŢIA NR. 45/2022 
privind aprobarea Regulamentului Intern de acordare a voucherelor de vacanță pentru funcționarii 

publici si personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Balșa 

 

Primarul comunei Balsa, judetul Hunedoara; 

Având în vedere: 

- Referatul Compartimentului administrativ financiar-contabil din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Balșa, nr. 614/12.04.2022, privind aprobarea Regulamentului Intern de acordare 

a voucherelor de vacanță pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul Primăriei 

comunei Balșa; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Balșa nr. 2/2022 privind aprobarea bugetului local al 

comunei Balșa, pe anul 2022;  

 În temeiul prevederilor: 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- art. 3 și art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 155, alin. (1), lit. e) și ale art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

DISPUNE: 

 

Art.1.  Se aprobă Regulamentul Intern de acordare a voucherelor de vacanță pentru funcționarii 

publici si personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Balșa, conform Anexei nr. 1, care face 

parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 Art.2. Compartimentul administrativ financiar-contabil, din aparatul de specialitate al 

Primarului comunei Balșa va duce la îndeplinire prezenta dispoziție. 

Art.3. Prezenta dispoziție poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 

a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  

Art.4. Prezenta dispoziție se comunică Institutiei Prefectului - Judetul Hunedoara, 

Compartimentului administrativ financiar-contabil şi se va afişa spre luare la cunostinţă publică. 

 

Balșa la, 12 aprilie 2022 
 

               Primar,                                                                                            Contrasemnează,  

   Jude Traian Felician                                                                                   Secretar general,   

                                                                                                                 Jr. Tătulea Silviu-Petru 
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Anexa nr. 1 la Dispoziția nr. 45/12.04.2022 

REGULAMENT 
intern de acordare a voucherelor de vacanță pentru funcționarii publici si personalul contractual din 

cadrul Primăriei comunei Balșa 

 

Temei Legal: 

 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârea Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea 

voucherelor de vacanță, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2022 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Balșa nr. 2/2022 privind aprobarea bugetului local al comunei 

Balșa, pe anul 2022;  

 

Art. 1. (1) În scopul recuperării capacității de muncă, a întreținerii capacității de muncă şi a motivării 

personalului – funcționari publici și personal contractual – din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Balșa, angajatorul acordă acestora vouchere de vacanță, în valoare de 1.450 lei pentru un salariat, 

anual, în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2026, în condițiile art. 1, alin. (1) și (2) din Ordonanța de 

Urgența a Guvernului nr. 8/2009, cu modificările și completările ulterioare.  

  (2) Voucherele de vacanță acordate sunt pe suport electronic și sunt bonuri de valoare emise în format 

electronic și pot fi alimentate, exclusiv cu valoarea nominală a voucherelor de vacanţă acordate de către 

angajator, respectiv de 1.450 lei pentru un salariat, anual. 

(3) Voucherul de vacanţă are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, respectiv de la data 

alimentării pentru voucherele emise pe suport electronic, fără a se înţelege că aceasta este perioada de 

valabilitate a suportului electronic. 

Art. 2. (1) Voucherele de vacanță se acordă personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Balșa, 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 Legii nr. 53/2003 privind 

Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare. 

(2) În cazurile în care personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Balșa au fost 

prezenți parțial la locul de muncă în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2026 din diferite motive 

(concediu fără plată, suspendare, pensionare în cursul perioadei, etc.), voucherele de vacanță se vor acorda 

după următorul mod de calcul:  

- voucherul de vacanță, în valoare de 1.450 lei se înmulțește cu raportul dintre numărul de zile de activitate 

prestată în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a anului de referință / numărul de zile lucrătoare în perioada 1 

ianuarie – 31 decembrie a anului de referință; 

Art. 3 Voucherul de vacanță nu se acordă persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, alese sau 

numite. 

Art. 4 Sumele aferente voucherelor  de vacanță sunt prevăzute, în bugetul aprobat pentru anul 2022 prin 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Balșa nr. 2/2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Balșa, 

pe anul 2022. 
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Art. 5 Personalul responsabil cu achiziții publice din cadru Primăriei comunei Balșa, întocmește 

contractul pentru achiziționarea voucherelor de vacanță cu respectarea prevederilor art. 4 din Hotărârea 

Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanță, cu 

modificările şi completările ulterioare. Contractul cuprinde atât contravaloarea nominala a voucherelor de 

vacanță cât si costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia. Contractul se semnează de persoanele 

autorizate a semna angajamentele legale in instituție si se supune obligatoriu vizei de control financiar 

preventiv propriu înainte de a fi aprobat de către Primarul comunei. 

Art. 6 Compartimentul administrativ, financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului, după 

parcurgerea etapei de contractare, întocmește două tabele nominale care sa cuprindă: nume prenume 

beneficiar, cod numeric personal si semnătura beneficiarului, din care un exemplar împreună cu nota de 

comanda merge la furnizorul de vouchere (pentru întocmirea facturii proforme) si un exemplar rămâne la 

Compartimentul administrativ, financiar-contabil pentru a fi distribuite salariaților beneficiari de vouchere de 

vacanță pe baza cărții de identitate. 

Art. 7 Evidenta contabila a voucherele emise pe suport electronic se asigură in cadrul Compartimentului 

administrativ, financiar-contabil. Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor privind emiterea, achiziționarea 

si utilizarea voucherelor de vacanță se face cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, 

republicată, modificată și completată ulterior si a reglementarilor contabile aplicabile. Evidenta mișcării 

voucherelor de vacanță pe suport electronic se tine la valoarea nominală aprobată pentru anul de referință din 

perioada 01 ianuarie – 31 decembrie a anului respectiv. 

Art. 9 In cadrul instituției se stabilește o data de acordare a voucherelor de vacanță care va fi comunicată 

salariaților. Voucherele de vacanță pe suport electronic nu pot fi distribuite angajaților din instituție, daca pana 

la data stabilită pentru distribuire nu s-a achitat integral contravaloarea nominală a voucherelor de vacanță pe 

suport electronic achiziționate, inclusiv costul suportului electronic reprezentând vouchere de vacanță pe 

suport electronic. 

Art. 10. (1) Salariații care primesc vouchere de vacanță nominale sunt singurele persoane îndreptățite să 

utilizeze voucherele de vacanță în perioada menționată pe acestea, şi în exclusivitate pentru achitarea 

pachetului de servicii turistice contractat care poate cuprinde servicii de cazare, alimentație publică, transport, 

tratament balnear, agrement, conţinutul minim al pachetului de servicii turistice să conţină în mod obligatoriu 

servicii de cazare, conform art. 23 din Hotărâre Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind acordarea tichetelor de vacanță, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Se interzice salariaților, beneficiari de vouchere de vacanță următoarele: 

a) utilizarea voucherelor de vacanță pentru achiziționarea 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 voucherului de vacanţă; 

c) comercializarea voucherelor de vacanță în schimbul unor sume de bani şi/sau al altor bunuri şi/sau servicii.  

Art. 11 La sfârşitul perioadei de valabilitate a suportului electronic pe care au fost alimentate voucherele 

de vacanţă sau la data încetării raporturilor de muncă, salariatul are obligaţia de a restitui angajatorului suportul 

electronic primit. 

Art. 12 Prezentul Regulament se aduce la cunoștința salariaților prin comunicarea Dispoziției de aprobare 

a acestuia prin afișare şi postare pe site-ul instituției. 

Întocmit, Compartiment administrativ, financiar-contabil 

Referent Crișan Ioan 

 

    Primar,                                                                                     Contrasemnează Secretar general, 

     Jude Traian Felician                                                                                 Jr. Tătulea Silviu-Petru 

 


