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HOTĂRÂREA NR.  48 

Din data de 30 august 2022 

 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță pentru 

funcționarii publici și personalul contractual, salariați ai Comunei Boghiș 

 

 Consiliul Local al Comunei Boghiş întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 

august 2022 

Având în vedere: 

 - referatul de aprobare nr. 3500 din 05.08.2022 al primarului Comunei Boghiş; 

 - raportul de specialitate nr. 3749 din 24.08.2022 al Compartimentului buget și finanțe; 

 - raportul de avizare nr. 3831 din 30.08.2022 al Comisiei de specialitate;  

 - art. 26 alin. (4) – (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice;  

 - art. 1 alin. (2) din OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - art. 2 și 3 din Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată 

prin HG nr. 215/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile art. 129, alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

 În temeiul art. 139 alin. (1)  și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță, în anul 2022, 

funcționarilor publici și personalului contractual, salariați ai Comunei Boghiș, conform Anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Comunei 

Boghiş şi Compartimentul buget și finanțe. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

- Primarul Comunei Boghiș; 

- Compartimentul buget și finanțe; 

- Funcționarii publici și personalul contractual beneficiari; 

- Cetăţenii comunei prin afişaj; 

- Dosarul şedinţei. 

 

 

   PREȘEDINTE                         CONTRASEMNEAZĂ 

     DE ȘEDINȚĂ        SECRETAR GENERAL 

       BUDAI ÁRPÁD-FERENC                                    FARCAȘ MIHAELA-MARIA 



 

 

ANEXA  

la Hotărârea Consiliului Local Boghiș nr. 48 

 din data de 30 august 2022 

 
 

REGULAMENT 

privind acordarea voucherelor de vacanță pentru funcționarii publici și personalul 

contractual salariați ai Comunei Boghiș 

 

 Art. 1 (1)  În scopul recuperării capacităţii de muncă, a întreţinerii capacităţii de muncă şi 

a motivării personalului – funcționari publici și personal contractual – salariați ai Comunei 

Boghiș, 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.  

 (2) Voucherele de vacanță se acordă în cursul anului 2022, au o valoare nominală stabilită 

în funcție de perioada lucrată raportată la valoarea de 1.450 lei și o durată de valabilitate de un an 

de la data emiterii pe suport electronic, conform prevederilor legale.  

 Art. 2  (1) Voucherele de vacanță se acordă și salariaților Comunei Boghiș care, în cursul 

anului 2022 s-au aflat 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. 

 (2) În cazurile în care salariații Comunei Boghiș au fost prezenți parțial la locul de muncă 

în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022 din diferite motive (angajare în cursul perioadei, 

reluarea activității după suspendare, etc.), voucherele de vacanță se vor acorda după următorul 

mod de calcul: valoarea de 1450 lei se împarte la numărul zilelor lucrătoare din anul 2022 (251 

zile). Rezultatul obținut se înmulțește cu numărul de zile de activitate prestată în perioada 1 

ianuarie – 31 decembrie 2022. 

 (3) Voucherele de vacanță se acordă ca multiplu de 10 lei, iar cuantumul la care are 

dreptul salariatul se calculează prin rotunjire la cea mai apropiată valoare a multiplului de 10 lei. 

 Art. 3 (1) Salariații care primesc vouchere de vacanţă pe suport electronic sunt singurele 

persoane îndreptăţite să utilizeze voucherele de vacanţă în perioada de valabilitate a acestora 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 tichetelor de 



 

 

vacanţă. Conţinutul minim al pachetului de servicii turistice conţine în mod obligatoriu servicii 

de cazare. 

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

     a) utilizarea voucherelor de vacanţă pentru achiziţionarea 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 tichetului de vacanţă; 

      c) comercializarea voucherelor de vacanţă în schimbul unor sume de bani şi/sau al altor 

bunuri și/sau servicii.  

 Art. 4 (1) Pentru voucherele de vacanţă alimentate pe suport electronic şi neutilizate în 

perioada de valabilitate, unitatea emitentă va restitui valorile nominale către angajator. În cazul 

voucherelor de vacanţă alimentate pe suport electronic şi necuvenite, precum şi în cazul încetării 

raporturilor de muncă, angajatorul are obligaţia de a comunica în timp util informaţiile relevante 

unităţii emitente, pentru ca aceasta să poată face restituirea valorilor către angajator.  

 (2) La sfârşitul perioadei de valabilitate a suportului electronic pe care au fost alimentate 

voucherele de vacanţă sau la data încetării raporturilor de muncă, beneficiarul are obligaţia de a 

restitui angajatorului suportul electronic, iar acesta, la rândul lui, va restitui suportul electronic 

unităţii emitente.  

 Art. 5 Prezentul Regulament se aduce la cunoștința salariaților prin comunicarea 

Hotărârii Consiliului Local Boghiș prin care s-a aprobat prezentul Regulament fiecărui 

funcționar public și personal contractual beneficiar, salariat al Comunei Boghiș. 

 
 

 

   PREȘEDINTE                         CONTRASEMNEAZĂ 

     DE ȘEDINȚĂ        SECRETAR GENERAL 

       BUDAI ÁRPÁD-FERENC                                    FARCAȘ MIHAELA-MARIA 
 

 

 

 


