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Primaria municipiului Slatina
Strada M. Kogalniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 02491439377; 439233 fax: 0249/439336

e-mail: officeaprimariaslatinaso site: www.primariaslatina.ro

Nr.O /O3.QO2iJ

Dispozitie

Referitor la: modificarea Dispozitiei Primarului municipiului Slatina
nr. 504/20.05.2019 referitoare la aprobarea regulamentului intern
privind aprobarea anualii , In perioada 2019-2020, a voucherelor de
vacanta pentru functionarii publici i personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina

Avand in vedere:

- referatul Directiei Generale Management inregistrat la nr.42614/16.06.2020;
- prevederile art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru

elaborarea actelor normative, republicatk cu modificArile i completArile ulterioare;
- prevederile art.1 din OUG nr. 35/2020 privind modalitatea de emitere §i prelungirea

valabilitAtii voucherelor de vacanta, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea
COVID-19;

temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.„b" din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,

Primarul municipiului Slatina
dispune:

Art.!. — incepand cu data prezentei, Dispozitia Primarului municipiului Slatina nr.
504/20.05.2019, completatA prin Dispozitia Primarului municipiului Slatina nr.1463/11.11.2019 se
modifica prin inlocuirea anexei - Regulamentul intern privind aprobarea anualk in perioada 2019-
2020, a voucherelor de vacantA pentru fimctionarii publici §i personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului municipiulul Slatina, cu anexa la prezenta dispozitie.

Art.!! — Celelalte prevederi ale Dispozitiei Primarului municipiului Slatina nr. 504/20.05.2019,
completatd prin Dispozitia Primarului municipiului Slatina nr.1463/11.11.2019 se mentin

• 
Art.III — Prezenta dispozitie se comunicd la:

— Institutia Prefectului - Judetul Olt;
— PrimarNiceprimari ai municipiului Slatina/Secretar general al municipiului

Slatina/Administrator public;
— Directia Generala Management;
— Directiile, serviciile, birourile, compartimentele din cadrul aparatului de

specialitate al Primarului municipiului Slatina cu exceptia Serviciului Cultura,
Serviciului Administrativ.

\ Contras emnaza:
Secretarul general al municipiului Slatina,

Mihilon IDITA



Anexa la Dispozitia Primarului municipiului Slatina nr. SOZ / 1(5,06- 2 01.40

REGULAIVIENT INTERN

pentru acordarea anuala, in perioada 2019- 2020, a voucherelor de vacanta
pentru functionarii publici qi personalul contractual din cadrul aparatului de

specialitate al Primarului municipiului Slatina

Art. 1 Prezentul Regulament Intern pentru acordarea voucherelor de vacantA, denumit
In continuare Regulament, stabile§te regufile privind acordarea anuala, in perioads 2019-2020,
a voucherelor de vacanta personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Slatina §i a fost intocmit in conformitate Cu:

- prevederile Ordonantei de Urgenth a Guvemului nr. 8/2009 privind acordarea
voucherelor de vacant,d, aprobatA cu modificdri i completAri prin Legea nr. 94/2014, cu
modificaile i completaile ulterioare;

-prevederile Hofartar' Guvemului nr. 215/2009, privind aprobarea Normelor
metodologice privind acordarea voucherelor de vacantA, cu modificarile si completArile
ulterioare;

- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.114/2018 privind unele masuri
fiscal-bugetare, modificarea §i completarea unor acte normative §i prorogarea unor termene;

- prevederile OUG nr.35/2020 privind modalitatea de emitere i prelungirea valabilhtälii
voucherelor de vacantA, in contextul situaliei epidemiologice determinate de ras" pandirea
COVID-19.

Art. 2 in scopul recuperAr" capacitAtii de muncd, a intretinerii capacitAtii de muncd.' si a
motivdrii personalului, Primaia municipiulul Slatina acorda anual, In perioada 2019-2020, in
limitele sumelor prevAzute cu aceasta destinatie in buget, o singurd indemnizatie de vacant& sub
formi de vouchere, in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat

Art. 3 (1) Voucherele de vacant& acordate pe suport de har' tie, au valoare nominala de 50
lei §i au o valabilitate de 1 an de la data emiterii pe suport de hartie.

(2) Valoarea nominal & a voucherelor de vacant& acordatd" angajatilor, pe suport de hartie,
nu poate sA fie diminuatd in niciun mod.

(3) Vouchere pe suport electronic sunt bonuri de valoare emise in format electronic §i au
valabilitate 1 an de la data alimentaii, conform prevederilor legale, fad a se intelege ea aceasta
este perioada de valabilitate a suportului electronic.

Art.4 Voucherele de vacanta se acordA in limita sumelor prevAzute distict cu aceasta
destinatie in bugetul PrimAriei municipiului Slatina.

Art.5 (1) Beneficiazd de vouchere de vacant& toti salariatii — fwictionarii publici
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina 

(2) BeneficiazA de vouchere de vacantd i salaritii care se afld in incapacitate temporard
de muna, concediu de matemitate, concediu de risc maternal si concediu pentru ingrijirea
copilului bolnav, considerate perioade de activitate prestatA, conform prevederilor Legii
nr.53/2003 — Codul munci, republicatA, cu modificaile i completaile ulterioare.

(3) BeneficiazA de vouchere de vacantd pentru anul 2019 §i salariatii al caor raport de
munes/de serviciu este suspendat care revin in activitate in cursul anului 2019, precum
persoanele nou incadrate in anul 2019.

(4) Beneficiazd de vouchere de vacanta pentru anul 2020 §i salariatii al caor raport de
muncalde serviciu este suspendat care revin in activitate in cursul anului 2020, precum §i
persoanele nou incadrate in anul 2020.

(5) Nu se acordA vouchere de vacantA persoanelor care ocupd fimctii de demnitate public:4
alese.

(6) Beneficiaza de vouchere de vacantd i salariatfi Cu contract de munc,A Cu timp partial
respectiv cu raport de serviciu cu timp partial.

Art. 6 (1) Voucherele de vacant& sunt integral suportate de care Primaria municipiului
Slatina.



1. (2) Prin grija Biroului Resurse Umane, Relatii Cu Publicul *it Serviciul Achizitii Publice
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina se vor intreprinde toate
demersurile pentru achizitionarea voucherelor de vacantA.

Art7 PrimAria municipiului Slatina distribuie beneficiarilor voucherele de vacanta cu
respectarea strict a prevederilor legale i organizeazä evidenta proprie, conform anexelor nr. 1 -
3 0 5 — 7 la prezentul Regulament.

Art. 8 (1) Salariatii care au primit vouchere de vacantA nominale sunt singurele persoane
indreptAtite sä utilizeze voucherele de vacantA in perioada mentionatA pe acestea i in
exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii turistice contractat

(2) in cazul cumulului de functii, voucherele de vacant& vor fi acordate de cAtre
angajatorii unde beneficiarii in cauzA 1'0 au functia de bazA, potrivit legii, sau, dupa caz, de
fiecare angajator proportional cu timpul lucrat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

(3) In cazul salariatilor din cadrul PrimAriei municipiului Slatina care au mai multi
angajatori, se acordA o singura indemni7atie de vacantA, sub forma' de vouchere, in cuantum de
1450 lei pentru un salariat, de calm angajatorul unde beneficiarii in cauzA IV an functia de ba7a,
potrivit legii. in cazul in care nu se poate stabili functia de bazA, beneficiarul indem1117atie1 de
vacantA alege, in scris, unitatea care ii va acorda voucherele de vacantA, avand obligatia de a
transmite, in termen de maximum 10 zile lucrAtoare, i catre ceilalti angajatori optiunea
realizatd.

Art. 9 (1) Beneficiarul poate utiliza voucherele de vacanta pe baza actului de identitate
numai pentru achizitionarea de servicii turistice de la unitAtile afiliate.

(2) in sensul Ordonantei de UrgentA a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea
voucherelor de vacantA, aprobatA cu modifica.'ri §i complethri prin Legea nr. 94/2014, Cu
modificArile §i completArile ulterioare, prin unitAti afiliate se inteleg operatorii economici Cu
activitate turisticA din Romania, autorizati de Autoritatea National. de Turism, conform
prevederilor legale, care detin structuri de primire turistice clasificate i/sau agentii de turism
licentiate 0 care acceptA vouchere de vacantA ca modalitate de plata%

(3) Beneficiarii au dreptul sä Ii aleaga unitatea afiliata pentru achizitionarea serviciilor
turistice.

(4) Pachetul de servicii turistice care poate fi achizitionat pe baza voucherelor de vacanta
poate cuprinde servicii de ca7are, alimentatie publicA, transport, trataraent balnear, agrement.

(5) Continutul minim al pachetului de servicii turistice contine in mod obligatoriu servicii
de cazare.

ArL10 Se interzice salariatilor beneficiari:
a) utilizarea voucherelor de vacantA pentru achizilionarea altor servicii decal cele

prevAzute la art.9;
primirea unui rest de bani la voucherul de vacanta," in cazul in care sum

corespnn7Atoare solicited este mai mica. decat valoarea nominalA a voucherului de vacantA;
• comercia1i71rea voucherelor de vacanta. in schimbul unor sume de bani §i/sau al altor

bunuri §i/sau servicii.
Art11 in termen de 10 zile lucratoare de la data utiliidrii voucherului de vacantA,

salariatul este obligat sA depuna. la Serviciul Cheltuieli, Financiar Contabilitate documente
justificative (copie factura) pe care sa fie mentionat „ Achitat cu voucher in valoare de 

Art.12 (1) Salariatul are obligatia sA restituie institutiei voucherele de vacantA pe suport
de hartie acordate pentru anul in curs i neutili7ate on necuvenite, potrivit prevederilor legale,
dupA cum urmeazA:

a) la sf'ar0tul perioadei de valabilitate;
• b) la data stabiliti de angajator,
c) la data incetarii raporturilor de muncA/de serviciu.

(2) Utilizarea de care beneficiar de vouchere de vacantA pe suport de hartie sau pe
suport electronic necuvenite II va obliga pe acesta la plata contravalorii voucherelor cAtTe
institutie.

(3) La sfar§itul perioadei de valabilitate a suportului electronic pe care au fost
alimentate voucherele de vacantA sau la data incetarii raporturilor de muncA/serviciu,
beneficiarul are obligatia de a restitui angajatorului suportul electronic, jar acesta, la randul lui,
va restitui suportul electronic unitAtii emitente.

Art.13 (1) Pe baza Referatului de necesitate intocmit de Biroul Resurse Umane, Relatii
cu Publicul, Serviciul Achizitii Publice deruleaza procedura de achizitionare a voucherelor de
vacanta, finalizata prin incheierea unui contract de servicii.
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(2) Contractul se semneazd de persoanele autorizate sä senaneze angajamentele legale in
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Slatina §i se supune obligatoriu

F
ntrolului fmanciar preventiv propriu, inaintea semnkii de cat= Primarul Municipiului
ianna.

Art.14 (1) Dupa parcurgerea etapei de contractare, Biroul Resurse Umane, Relatii cu
Publicul transmite Serviciului Cheltuieli, Financiar Contabilitate „Tabelul Cu salariatii din
padrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Slatina care beneficiaza de
lvouchere de vacanta in anul ", in doua exemplare, intocmit conform modelului din anexa
inr.4 la prezentul Regulament •

(2) Persoanele responsabile din cadrul Serviciului Cheltuieli, Financiar Contabilitate,
intocmesc notA de comandA i o transmit f-urnizorului de vouchere impreuna Cu un exemplar al
„Tabelului cu salarialli din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Slatina care beneficiazii de vouchere de vacantii in anul ", in vederea intocmirii
facturii proforme.

Art.15 (1) Evidenta contabila a voucherelor de vacanta pe suport de hartie §i pe suport
electronic se asigurA prin grija Serviciului Cheltuieli, Financiar Contabilitate.

(2) inregistrarea in contabilitate a operatiunilor privind emiterea, achizitionarea §i
utiliznrea voucherelor de vacantA se face cu respectarea prevederilor Legii contabilitatii
nr.82/1991, republicata,' cu modificarile §i completarile ulterioare 0 a reglementkilor contabile
aplicabile.

(3) Evidenta micrii voucherelor de vacanta pe suport de hartie se tine la valoarea
nominalA imprimate pe aceastea.

(4) Gestionarea voucherelor de vacanta-, pe suport de hartie se efectueazA , potrivit legii,
de persoane imputernicite prin dispozitie scrisa a Primarului municipiului Slatina.

(5) Evidenta tranzactiilor cu vouchere de vacantA pe suport electronic se realizenzfi de
ate unitAtile emitente prin intennediul unui sistem informatic care sa permita stocarea
corespunzAtoare a datelor in conditii de protectie §i sigurantA pentru o perioadA de cel putin 5
am.

Art.16 (1) P1Atile reprezentand contravaloarea nominsla a voucherelor de vacanta §i
costal imprimatelor reprezentind voucherele de vacanta pe suport de hartie se efectueszA, cu
respectarea fazelor bugetare de Serviciul Cheltuieli, Financiar Contabilitate.

(2) Documentele vor fi intocmite, semnate, vizate i aprobate in conformitate cu
prevederile Ordinului Ministrului Final*lor Publice nr.1792/2002, cu modificarile
completkile ulterioare.

Art.17 (1) Voucherele de vacantA pe suport de hartie vor fi distribuite la o datA ce va fi
stabilita §i comunicatA salariatilor.

(2) Angajatorul este obligat sA in§tiintez,e beneficiarii cu privire la data alimenfarii §i
valoarea voucherelor de vacanta transferate pe suportul electronic.

(3) Persoana din cadrul Serviciului Cheltuieli, Financiar Contabilitate, responsabila cu
distribuirea voucherelor de vacanta va distribui salariatilor voucherele de vacanta pe bazA de
semnatura," utiH7nd al doilea exemplar al „Tabelului Cu salariatii din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Slatina" care beneficiaza de vouchere de vacanta in
anul prevazut la art.13 alin.(1) din prezentul Regulament

(4) Voucherele de vacantA nu pot fi distribuite salariatilor clack pan.1 la data stabilita
pentru distribuire nu s-a achitat integral contravaloarea nominal. a voucherelor de vacantA,
inclusiv costul imprimatelor reprezentand voucherele de vacanta pe suport de hartie.

(5) Transferal valorii nominale a voucherelor de vacanla pe suport electronic de cave
unitAtile emitente ate beneficiari nu se poate face daca angajatorul nu au achitat unitatii
emitente, la data stabilita pentru transfer, contravaloarea nominala totala a voucherelor de
vacantA pe suport electronic aclaizitionate §i c,osturile legate de emiterea voucherelor de vacanta
pe suport electronic.

(6) Este interzis transferal de catre angajator ate beneficiari a contravalorii nominale a
voucherelor de vacantA, precum §i a costurilor aferente emiterii voucherelor de vacantA pe
suport electronic §i/sau a costului imprimatelor reprezentand voucherele de vacantA pe suport
hartie.

Art.18 Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre institutie se realizeaza potrivit
prevederilor Regulamentului 679/2016 al Parlamentului European §i al Consiliului din 27
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prilie 2016 privind protectia persoanelor fizice In ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
er personal si privind libera circulatie a acestor date §i de abrogare a directivei 95/46/CE.
Art.19 (1) Prevederile prezentului Regulament se aplica- salariatilor din cadrul

aparatului de specialitate al Primaxului Municipiului Slatina, prevazuti la art.5 alin.(1) alin.(2)
alin.(3) din Regulament

(2) Prezentul Regulament se comunica salariatilor din cadrul aparatului de specialitate
at Primarului Municipiului Slatina potrivit procedurilor privind comunicarea actelor
administrative in cadrul

Art.20 Anexele nr.1-7 fac parte integrana din prezentul Regulament

Director g
Leonid Augus r OISIU

Sef birou,
Mihaela Ceras la SBURLIS



Anexa nr.1 la Regulament

SITUATIA CENTRALIZATOARE

I a voucherelor de vacanta pe suport de hartie achizitionate, respectiv returnate de catre
Primaria municipiului Slatina , in anul luna 

benumirea angajatorului: MUNICIPIUL SLATINA

lAdresa: Localitatea Slatina, Str.Mihail Kogalniceanu, nr.1, Judetul Olt
Numarul de imatriculare la oficiul registrului comertului - 
1Codu1 fiscal 4394811

k r.crt

I
I

Denumirea

1 itatilor emitente,
,.. gi data oontmctului

Ir+eiat pentru achitionarea
voucherelor de vacanta pe

I suport de hulk

I

I
I

Explicatii Conform raportului contractual angajator-
unitate emitznta

Voucherele de
vacanta pe

suport de Lithe
distribuite

beneficiarilor

Voucherele de
vacanta pe

suport de harte
retunate unitatii

emitente

Stocul
final de
vouchere
de vacanta
pe suport
de hartie

Observatii nurnarul
gi data

documentului de
decontare a

voucherelor de
vacanta pe suport

de baffle cu
unitatea emitentA gi
valoarea nominala

a acestora

I Contractant Achizitionat

la 

Serii
vouchere de

vacanta
achizitionate

de
la......

.

I. Numarul de vouchere
de vacanta

Valoarea nominala
totala a voucherelor

de vacanta

.

10

2. Nurntrul de vouchere
de vacanta

Valoarea nominala
totall a voucherelor

de vacanta

TOTAL

•

—

Numarul de vouchere
de vacanta

Valoarea nominsda
totala a voucherelor

de vacanta
•

• . \
e... _ •1 1.1 . 1 Directia Generala Economia'
o -els Director eeneral

Serviciul Chenille% Financiar Contabilitate
Sef serviciu
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Anexa nr.2 la Regulament

SITUATIA ANALITICA

a voucherelor de vacanta pe suport de hartie distribuite beneficiarilor de atre Primaria
municipiului Slatina in luna anul 

Denumirea angajatorului: MUNICIPIUL SLATINA

Adresa: Localitatea Slatina, Str.Mihail KogAlniceanu, nr.1, Judetul Olt

Numirul de imatriculare la oficiul regis. trului comertului 
Codul fiscal 4394811

1/

Nr.cr: Numele si prenumele
beneficiarului de vouchere
de vacantA pe suport de
hartie

Codul
numeric
personal

Numgrul Voucherelor de
vacantA pe suport de hartie

distribuite nominal

Valoarea nominal l
total a voucherelor

de vacantA

Seria
voucherelor
de vacantA
pe suport de

hartie
distribuite
nominal(de
Ia. 
la. )

SemnAtura
beneficiarului

1. 1

1 TOTAL
A.

'ILIUNIC‘r

Directia Generala Economic
Director general

Serviciul Cheltuieli, Financiar Contabilitate
$ef serviciu
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Anexa nr.3 la Regulament

SITUATIA ANALITICA

a voucherelor de vacanta pe suport de hartie returnate de beneficiari Primariei
municipiului Slatina, in luna anal 

Denumirea angajatorului: MUNICIPIUL SLATINA
Adresa: Localitatea Slatins, Str.Mihail KogAlniceanu, nr.1, Judetul Olt
Numgrul de imatriculare la oficiul registrului comertului 
Codul fiscal 4394811

Nr. Numele §i prenumele
beneficiarului
voucherelor de

vacanta pe suport de
hartie

Codul
numeric
personal

Numarul Voucherelor de
vacanta pe suport de

Seth voucherelor
de vacanta pe

suport de hartie
retumate

Semnatura
beneficiarului

Semnatura
persoanei desemnate

de angajator sa
primeasca

voucherele de
vacanta pesuport de

hartie

hartie returnate de
beneficiar

iii

TOTAL
x

Directia Generall Economia.
Director general

Serviciul Cheltuieli, Financiar Contabilitate
ef serviciu
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Anna nr.4 la Regulament

Tabelul cu salariatii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului
Slatina care beneficiazA de vouchere de vacanta In anul 

Nr.crt Nume §i prenume beneficiar Codul numeric personal Observatii

1.
2.

n.

Directia Generala Management, Biroul Resurse Umane, Relatfi cu Publicul
Director general

1
1
!

I
I

I

8

ef birou



Anexa nr.5 la Regulament

SITUATIA CENTRALIZATOARE
a voucherelor de vacant5 pe suport electronic achizitionate, respectiv retumate de calm

Prinfar" ia municipiului Slatina, in anul luna 

Denumirea angajatorului: MUNICIPIUL SLATINA
Adresa: Localitatea Slatina, Str.Mihail Kogiilniceanu, nr.1, Judetul Olt
Numaml de imatriculare la oficiul registrului comertului 
Codul fiscal 4394811

r.
crt.

Denumirea
um tiiL-ui/unitatilo

emitente,
n §i data

it
contractului

Iniieiat 
pentru

achizitionarea
ve4Icherelor de

acanta pe
sup rt electronic

Explicatii
Conform mportului contractual
angajator - unitate emitentd

Valoarea
nominala totala
corespinvatoare
voucherelor de

vacanfa
alimentate pe

suport
electronic

Valoarea
nominala totala
coresp1m7Atoare
voucherelor de

vacantb.
retumate

angajatorului

Observatii:
numarul §i

data
documentului
de decontare
a voucherelor
de vacanta cu

unitatea
emitenta

ContractatAchizitionat

Nunidrul
unic de

identificare
a

suportului
electronic

1.

2.

aloarea
omin aid
otall a
oucherelor
de va.canta
aloarea
ominala
°tea a
oucherelor
de vacanca

TOTAL aloarea
ii ominala
otald a

  oucherelor
antA

Directia Generala EconomicA
Director general

Serviciul Cheltuieli, Financiar Contabilitate
5ef serviciu
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Anexa nr.6 la Regulament

SITU. ATIA ANALITICA

I a voucherelor de vacanta pe suport electronic transferate beneficiarilor de cAtre Primaria
municipiului Slatina in luna anul 

Denumirea angajatorului: MUNICIPTUL SLATINA
Adresa: Localitatea Slatina, Str.Mihail KogAlniceanu, nr.1, Judetul Olt
Numarul de imatriculare la oficiul registrului comertului 
Codul fiscal 4394811

Nr. crt Numele si
prenumele
beneficiarului
de vouchere
de vacanta pe
suport
electronic

Codul
numeric
personal

Valoarea
nominala
totala a
voucherelor
de vacantA

NumArul unic
de
identificare a
suportului
electronic pe
care au fost
transferate
voucherele de
vacanffl.

Semnatura
beneficiarului

_

TOTAL: X

Directia Generala Economia*
Director general

Serviciul Cheltuieli, Financiar Contabilitate
$ef serviciu
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Anexa nr.7 la Regulament

SITUATIA ANALITICA

a voucherelor de vacanta pe snport electronic neutilizate de beneficiari si returnate
Primariei municipiulni Slatina de nnitatea emitenta , in lnna annl 

Denumirea angajatorului: MUNICIPIUL SLATINA
dresa: Localitatea Slatins, Str.Mihail KogAlniceanu, nr.1, Judetul Olt
umarul de Imatriculare la oficiul registrului comertului 

Codul fiscal 4394811

Nr.crt. —

1

Numele si
prenumele

beneficiarului
voucherelor de

vacanta." pe suport
electronic

Codul
numeric 
personal

Valoarea
voucherelor de

vacanta neutilizate
de beneficiar si

returnate PrimAiiei
municipiului Slatina

Numarul unic Semnatura
beneficiarul

ui

SemnAtura
persoanei

desemnate de
angajator sä tina

evidenta
voucherelor de
vacanta retumate

de identificare
a suportului
electronic pe
care au fost
alimentate

voucherele de
vacantd

101.
TOTAL

A x X

Directia Generala Economica
Director general

Serviciul Cheltuieli, Financiar Contabilitate
Sef serviciu
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