ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A NR. 37
Din 31 Mai 2018
Privind aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu
din data de 31 mai 2018
Consiliul Local al Comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere prevederile Dispoziţiei Primarului nr. 64 din 22 mai 2018 privind convocarea şi
Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, în data de 31 mai 2018,
propusă de primarul Comunei Tăuteu, precum și Expunerea de motive nr. 980/03.05.2018 a Primarului
comunei Tăuteu,
Luând la cunoştină Convocatorul nr. 1140/22.05.2018 semnat de membrii consiliului local,
Ţinând cont de prevederile art. 43 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la aprobarea ordinii de zi a şedinţelor
de către consiliul local, la propunerea celui care, în condiţiile art. 39 alin. 2, a cerut întrunirea consiliului
local,
În temeiul prevederilor art. 43 alin. 1, art. 45 alin.1 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din
data de 31 mai 2018, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 27 aprilie
2018.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei de îndată din data de 11 mai
2018.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de
vacanță pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului comunei Tăuteu, județul Bihor.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu
4. Diverse: soluționarea unor cereri ale cetățenilor și alte probleme curente.
Art. 2 Prezenta hotărâre se va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor, primarului
comunei Tăuteu și va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin afișare la sediul Primăriei comunei Tăuteu și
pe site-ul www.comunatauteu.ro de către secretarul comunei.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”, -- voturi ”împotrivă”, -- ”abțineri”, fiind
prezenți 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
Toth Botond Bela

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Silaghi Adela Maria

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 980/03.05.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a
Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 31 Mai 2018
Având în vedere prevederile Dispoziţiei Primarului nr. ____ din
__.04.2018 privind convocarea şi ordinea de zi a şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din data de 31 mai 2018, propusă de primarul Comunei Tăuteu,
precum și Expunerea de motive nr. 771/05.04.2018 a Primarului comunei Tăuteu,
Luând la cunoştină Convocatorul nr. _____ din __.05.2018 semnat de membrii consiliului local,
Ţinând cont de prevederile art. 43 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la aprobarea ordinii de zi a şedinţelor
de către consiliul local, la propunerea celui care, în condiţiile art. 39 alin. 2, a cerut întrunirea consiliului
local,
În temeiul prevederilor art. 43 alin. 1, art. 45 alin.1 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul:
P R O I E C T D E H O TĂ R Â R E
Art. 1 Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din
data de 31 mai 2018, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 27 aprilie
2018.
Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei de îndată din data de 11 mai
2018.
Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de vacanță
pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Tăuteu, județul Bihor.
Inițiator: Primarul comunei Tăuteu
4. Diverse: soluționarea unor cereri ale cetățenilor și alte probleme curente.
Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor, primarului
comunei Tăuteu și va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin afișare la sediul Primăriei comunei Tăuteu și
pe site-ul www.comunatauteu.ro de către secretarul comunei.
Hotărârea a fost adoptată cu ____ voturi ”pentru”, ____ voturi ”împotrivă”, ____ ”abțineri”,
fiind prezenți ____ consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
INIŢIATOR
Primar,
Vincze Nandor-Ştefan

COMUNA TĂUTEU
JUDEŢUL BIHOR
PRIMAR
Nr. 980 din 03.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului
Local al Comunei Tăuteu din data de 31 Mai 2018

Ţinând cont de prevederile art. 43 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la aprobarea ordinii de zi a şedinţelor
de către consiliul local, la propunerea celui care, în condiţiile art. 39 alin. 2, a cerut întrunirea consiliului
local,
Având în vederea proiectele inițiate de primarul comunei Tăuteu și propunerea de a fi dezbătute
în ședința ordinară a Consiliului Local din data de 31 mai 2018,
Considerăm legală şi oportună adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Ordinii
de zi pentru ședința ordinară din data de 31 mai 2018 , în conformitate cu prevederilor art. 35 şi art.
41 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare și îl propunem spre dezbatere în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Tăuteu din
data de 31 mai 2018.

Inițiator,
Primar
VINCZE NANDOR-ŞTEFAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A NR. 38
Din 31 Mai 2018
Privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu
din data de 27 aprilie 2018
Consiliul Local al Comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere Expunerea de motive nr. 981/03.05.2018 a primarului comunei Tăuteu la
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al
comunei Tăuteu din data de 27 aprilie 2018,
Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei
Tăuteu din data de 27 aprilie 2018, prezentat de secretarul Comunei Tăuteu,
Ţinând cont de prevederile art. 42, alin. 5 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la modalitatea de consemnare într-un
proces-verbal a dezbaterilor din şedinţele de consiliu local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul
fiecare consilier local, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul comunei,
În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din
data de 27 aprilie 2018, în forma în care a fost prezentat.
Art. 2 Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 955 din 27 aprilie 2018 constituie anexă la
prezenta hotărâre.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”, -- voturi ”împotrivă”, -- ”abțineri”, fiind
prezenți 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
Toth Botond Bela

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Silaghi Adela Maria

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 981 din 03.05.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu
din data de 27 aprilie 2018
Având în vedere Expunerea de motive nr. 981/03.05.2018 a primarului comunei Tăuteu la
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al
comunei Tăuteu din data de 27 aprilie 2018,
Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei
Tăuteu din data de 27 aprilie 2018, prezentat de secretarul Comunei Tăuteu,
Ţinând cont de prevederile art. 42, alin. 5 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la modalitatea de consemnare într-un
proces-verbal a dezbaterilor din şedinţele de consiliu local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul
fiecare consilier local, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul comunei,
În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul:
P R O I E C T D E H O TĂ R Â R E
Art. 1 Se aprobă Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din
data de 27 aprilie 2018, în forma în care a fost prezentat.
Art. 2 Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 955 din 27 aprilie 2018 constituie anexă la
prezenta hotărâre.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro
Hotărârea a fost adoptată cu ____ voturi ”pentru”, ____ voturi ”împotrivă”, ____ ”abțineri”,
fiind prezenți ____ consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
INIŢIATOR
Primar,
Vincze Nandor-Ştefan

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 981 din 03.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului
Local al Comunei Tăuteu din data de 27 aprilie 2018
Ţinând cont de prevederile art. 42 alin. 5 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, la începutul fiecărei ședințe,
secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței anterioare, iar consilierii locali au dreptul ca,
în cadrul ședinței, să conteste conținutul procesului-verbal și să ceară menționarea exactă a opiniilor
exprimate în ședința anterioară,
Având în vedere că dezbaterile din ședința ordinară a consiliului local, precum și modul în care
și-a exercitat votul fiecare consilier local au fost consemnate în Procesul-verbal de ședință înregistrat
sub numărul 955/03.05.2018, fiind semnat de președintele de ședință și de secretarul unității
administrativ-teritoriale, care și-au asumat, prin semnătură, responsabilitatea veridicității celor
consemnate,
Și, întrucât sunt/nu sunt obiecțiuni din partea consilierilor cu privire la cele consemnate în
cuprinsul procesului-verbal de ședință,
Considerăm legală şi oportună adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea
Procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 27 aprilie 2018 , în conformitate cu prevederilor
art. 42, alin. 5 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare și îl propunem spre dezbatere în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei
Tăuteu din data de 31 mai 2018.
Inițiator,
Primar
VINCZE NANDOR-ŞTEFAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A NR. 39
Din 31 Mai 2018
Privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Comunei Tăuteu
din data de 11 mai 2018
Consiliul Local al Comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere Expunerea de motive nr. 987/14.05.2018 a primarului comunei Tăuteu la
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al
comunei Tăuteu din data de 11 mai 2018,
Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Comunei
Tăuteu din data de 11 mai 2018, prezentat de secretarul Comunei Tăuteu,
Ţinând cont de prevederile art. 42, alin. 5 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la modalitatea de consemnare într-un
proces-verbal a dezbaterilor din şedinţele de consiliu local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul
fiecare consilier local, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul comunei,
În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă Procesul-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din
data de 11 mai 2018, în forma în care a fost prezentat.
Art. 2 Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 1037 din 11 mai 2018 constituie anexă la
prezenta hotărâre.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”, -- voturi ”împotrivă”, -- ”abțineri”, fiind
prezenți 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
Toth Botond Bela

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Silaghi Adela Maria

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 987 din 14.05.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Comunei Tăuteu
din data de 11 mai 2018
Având în vedere Expunerea de motive nr. 987/14.05.2018 a primarului comunei Tăuteu la
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al
comunei Tăuteu din data de 11 mai 2018,
Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Comunei
Tăuteu din data de 11 mai 2018, prezentat de secretarul Comunei Tăuteu,
Ţinând cont de prevederile art. 42, alin. 5 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la modalitatea de consemnare într-un
proces-verbal a dezbaterilor din şedinţele de consiliu local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul
fiecare consilier local, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul comunei,
În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul:
P R O I E C T D E H O TĂ R Â R E
Art. 1 Se aprobă Procesul-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din
data de 11 mai 2018, în forma în care a fost prezentat.
Art. 2 Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 1037 din 11 mai 2018 constituie anexă la
prezenta hotărâre.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro
Hotărârea a fost adoptată cu ____ voturi ”pentru”, ____ voturi ”împotrivă”, ____ ”abțineri”,
fiind prezenți ____ consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
INIŢIATOR
Primar,
Vincze Nandor-Ştefan

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 987 din 14.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului
Local al Comunei Tăuteu din data de 11 mai 2018
Ţinând cont de prevederile art. 42 alin. 5 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, la începutul fiecărei ședințe,
secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței anterioare, iar consilierii locali au dreptul ca,
în cadrul ședinței, să conteste conținutul procesului-verbal și să ceară menționarea exactă a opiniilor
exprimate în ședința anterioară,
Având în vedere că dezbaterile din ședința de îndată a consiliului local, precum și modul în
care și-a exercitat votul fiecare consilier local au fost consemnate în Procesul-verbal de ședință
înregistrat sub numărul 1037/11.05.2018, fiind semnat de președintele de ședință și de secretarul
unității administrativ-teritoriale, care și-au asumat, prin semnătură, responsabilitatea veridicității celor
consemnate,
Și, întrucât sunt/nu sunt obiecțiuni din partea consilierilor cu privire la cele consemnate în
cuprinsul procesului-verbal de ședință,
Considerăm legală şi oportună adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea
Procesului-verbal al ședinței de îndată din data de 11 mai 2018 , în conformitate cu prevederilor art.
42, alin. 5 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare și îl propunem spre dezbatere în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei
Tăuteu din data de 31 mai 2018.
Inițiator,
Primar
VINCZE NANDOR-ŞTEFAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A NR. 40
Din 31 mai 2018
Privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de vacanță pentru
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Tăuteu, județul Bihor
Consiliul Local al Comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere Expunerea de motive nr. 982/03.05.2018 a primarului comunei Tăuteu și
Raportul de specialitate nr. 983/03.05.2018 cu privire la propunerea de aprobare a Regulamentului
intern de acordare a voucherelor de vacanță pentru funcționarii publici și personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tăuteu, județul Bihor,
Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
Respectând prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea
voucherelor de vacanță, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2017,
prevederile art. 3 și art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 215/2009 privind aprobarea Normelor
Metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, actualizată, precum și prevederile Legii nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. a, alin. 9, art. 45 alin. 1 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă Regulamentul intern de acordare a voucherelor de vacanță pentru
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Tăuteu, județul Bihor, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Tăuteu
și Compartimentul Financiar Contabil, cu respectarea prevederilor din actele normative în materie.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Compartimentul Financiar Contabil
- Site: www.comunatauteu.ro
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”, -- voturi ”împotrivă”, -- ”abțineri”, fiind
prezenți 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
Toth Botond Bela

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Silaghi Adela Maria

Anexa la H.C.L. nr. 40/31 mai 2018
privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de vacanță pentru funcționarii
publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului comunei Tăuteu, județul Bihor

REGULAMENT INTERN
de acordare a voucherelor de vacanță pentru funcționarii publici și personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tăuteu, județul Bihor

Temei legal:


Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță;



Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2017 pentru modificarea completarea OUG nr.
8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță;



Art. 3 și art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor
Metodologice privind acordarea tichetelor de vacanță, actualizată;



Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
modificată și completată;



Hotărârea Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 60/31 iulie 2017 privind aprobarea
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primărului comunei Tăuteu, județul Bihor;



Hotărârea Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 10/28 februarie 2018 privind aprobarea
bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu, județul Bihor, pe anul 2018.

Art. 1 (1) În scopul recuperării capacității de muncă, a întreținerii capacității de muncă și a motivării
personalului – funcționari publici și personal contractual – din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Tăuteu, județul Bihor, angajatorul acordă acestora vouchere de vacanță, în valoare
de 1 450 lei pentru un salariat, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind
acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările și completările ulterioare. Acestea se acordă pe
suport de hârtie.
(2) Voucherele de vacanță se acordă în luna iunie 2018, au o valoare nominală de 50 de lei și o
perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii pe suport de hârtie, conform prevederilor legale.
(3) Fiecare voucher de vacanță pe suport de hârtie este valabil dacă are înscris numărul sub
care a fost înseriat de către unitatea emitentă și cuprinde, în conformitate cu prevedrile art. 2 alin. 2 din
O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, cel puțin, următoarele mențiuni:
a. Emitentul şi datele sale de identificare.

b. Valoarea nominală a voucherului de vacanţă.
c. Angajatorul şi datele sale de identificare.
d. Numele, prenumele şi codul numeric personal ale angajatului care este în drept să utilizeze
voucherul de vacanţă;
e. Spaţiul destinat înscrierii perioadei în care a fost utilizat şi aplicării ştampilei unităţii afiliate.
f. Interdicţia unităţii afiliate de a plăti diferenţa în bani dintre valoarea voucherului de vacanţă şi
valoarea pachetului de servicii către utilizatorii voucherelor de vacanţă.
g. Perioada de valabilitate a utilizării voucherului de vacanţă.
h. Interdicţia de a utiliza voucherul de vacanţă în alte locuri decât în unităţile afiliate.
i. Elementele de identitate vizuală ale brandului de turism al României.
Art. 2 (1) Numărul voucherelor de vacanță pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Tăuteu, județul Bihor, care beneficiază de program parțial de lucru se acordă
proporțional cu timpul efectiv lucrat, raportat la numărul maxim de vouchere stabilite pentru programul
normal de lucru.
(2) În cazul cumulului de funcții, vocuherele de vacanță se acordă de 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 Tăuteu, județul Bihor care, în perioada de referință, prevăzută în Ordonanța de
urgență 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 prestate
conform prevederilor 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
Tăuteu, județul Bihor, a fost prezent parțial la locul de muncă în perioada 1 iulie 2017 – 30 noiembrie
2018 din diferite motive (angajare în cursul perioadei, reîntoarcere din concedii, suspendare etc.),
voucherele de vacanță se vor acorda după următorul mod de calcul: 29 (numărul maxim de vouchere)
se înmulțește cu raportul dintre numărul de zile de activitate prestate în perioada 1 iulie 2017 – 30
noiembrie 2018 / 356 (numărul de zile lucrătoare în perioada 1 iulie 2017 – 30 noiembrie 2018).
(5) Voucherele de vacanță nu se acordă persoanelor care ocupă func ții de demnitate publică,
alese sau numite.
Art. 3 Stabilirea numărului de vouchere de vacanță la care are dreptul salariatul, se realizează prin
rotunjire la cel mai apropiat număr.
Art. 4 Beneficiarul poate utiliza voucherele de vacanţă pe baza actului de identitate numai pentru
achiziţionarea de servicii turistice de la unităţile afiliate.

Art. 5 La sfârşitul perioadei de valabilitate, la data stabilită de angajator sau la data încetării
raporturilor de muncă, beneficiarul are obligaţia să restituie angajatorului voucherele de vacanţă pe
suport hârtie acordate pentru anul în curs şi neutilizate ori necuvenite, potrivit prevederilor
legale.
Art. 6 (1) Salariații care primesc vouchere de vacanță nominale sunt singurele persoane îndreptățite să
utilizeze vocherele de vacanță în perioada menționată pe acestea și, în exclusivitate pentru achitarea
pachetului de servicii turistice contractat, care poate cuprinde servicii de cazare, alimentație publică,
transport, tratament balnear, agrement, conform prevederilor art. 23 din H.G. nr. 215/2009 pentru
aprobarea Normelor Metodologice privind acordarea tichetelor de vacanță.
(2) Se interzice salariaților, beneficiari de vouchere de vacanță, următoarele:
a. Utilizarea voucherelor de vacanță pentru achiziționarea altor servicii decât cele prevăzute la art.
4 alin. 1 din regulament.
b. Primirea unui rest de bani la voucherul de vacanță, în cazul în care suma corespunzătoare
solicitată este mai mică decât valoarea nominală a voucherului de vacanță.
c. Comercializarea voucherelor de vacanță în schimbul unor sume de bani și/sau al altor bunuri
și/sau servicii.
Art. 7 Salariatul are obligația să restituie angajatorului voucherele de vacanță pe suport de hârtie
acordate și neutilizate ori necuvenite, potrivit prevederilor legale, după cum urmează:
a. La sfârșitul perioadei de valabilitate.
b. La data încetării raporturilor de muncă.
Art. 8 Sumele aferente voucherelor de vacanță sunt prevăzute în bugetul aprobat pe anul 2018 prin
Hotărârea Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 10 din 28 februarie 2018.
Art. 9 Compartimentul Finanicar Contabil încheie contractul pentru achiziționarea voucherelor de
vacanță cu respectarea prevederilor art. 4 din H.G. nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor
Metodologice privind acordarea tichetelor de vacanță. Contractul cuprinde atât valoarea nominală a
voucherelor de vacanță, cât și costul imprimatului reprezentând voucher de vacanță. Contractul se se
mnează de persoanele autorizate a semna anjajamentele legale în cadrul instituției și se supune
obligatoriu vizei de control financiar preventiv propriu înainte de a fi aprobat de Primar.
Art. 10 După parcurgerea etapei de contractare, Secretarul comunei Tăuteu întocmește două tabele
nominale care să cuprindă: nume și prenume beneficiar, cod numeric persoanl și semnătura
beneficiarului, din care un exemplar împreună cu nota de comandă se trimite furnizorului de vouchere
(pentru întocmirea facturii proforme) și un exemplar rămâne la angajator – Compartimentul Financiar
Contabil, pentru a fi distribuite salariaților beneficiari de vouchere de vacnață, pe baza cărții de
identitate.
Art. 11 Evidența formularelor cu regim special se asigură în cadrul Compartimentului Financiar
Contabil de gestionarul desemnat cu gestiunea acestor formulare și evidența contabilă a tipizatelor.

Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor privind emiterea, achiziționarea și utilizarea vocuherelor de
vacanță se face cu respectarea Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și a reglementărilor contabile
aplicabile. Evidența mișcării voucherelor de vacanță pe suport de hârtie se ține la valoarea nominală
imprimată pe acestea. Gestionarea voucherelor de vacanță pe suport de hârtie se efectuează de persoane
împuternicite în scris prin dispoziție a Primarului.
Art. 12 În cadrul instituției se stabilește o dată de acordare a voucherelor de vacanță care va fi
comunicată salariaților. Voucherele de vacanță pe suport de hârtie nu pot fi distribuite angajaților din
instituție, dacă până la data stabilită pentru distribuire nu s-a achitat integral contravaloarea nominală a
voucherelor de vacanță pe suport de hârtie achiziționate, inclusiv costul imprimatelor reprezentând
vouchere de vacanță pe suport de hârtie.
Art. 13 (1) Beneficiarii utilizează voucherele de vacanță pe baza actului de identitate numai pentru
achiziționarea de servicii turisitice de unitățile afiliate.
(2) Angajații care beneficiază de voucher de vacanță au obligația să nu înstrăneze voucherul
către alte persoane.
(3) La sfârșitul perioadei de valabilitate, la data stabilită de angajator sau la dat încetării
raporturilor de muncă, beneficiarul are obligația de a restitui angajatorului voucherele de vacanță pe
suprot de hârtie acordate pentru anul în curs și neutilizate sau necuvenite, potrivit prevederilor legale.
Art. 14 Prezentul Regulament se aduce la cunoștința salariaților și se va publica pe site-ul institu ției
www.comunatauteu.ro .
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JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 982 din 03.05.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de vacanță pentru
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Tăuteu, județul Bihor
Având în vedere Expunerea de motive nr. 982/03.05.2018 a primarului comunei Tăuteu și
Raportul de specialitate nr. 983/03.05.2018 cu privire la propunerea de aprobare a Regulamentului
intern de acordare a voucherelor de vacanță pentru funcționarii publici și personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tăuteu, județul Bihor,
Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
Respectând prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea
voucherelor de vacanță, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2017,
prevederile art. 3 și art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 215/2009 privind aprobarea Normelor
Metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, actualizată, precum și prevederile Legii nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. a, alin. 9, art. 45 alin. 1 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul:
P R O I E C T D E H O TĂ R Â R E
Art. 1 Se aprobă Regulamentul intern de acordare a voucherelor de vacanță pentru
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Tăuteu, județul Bihor, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Tăuteu
și Compartimentul Financiar Contabil, cu respectarea prevederilor din actele normative în materie.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Compartimentul Financiar Contabil
- Site: www.comunatauteu.ro
Hotărârea a fost adoptată cu ___ voturi ”pentru”, ___ voturi ”împotrivă”, ___ ”ab țineri”,
fiind prezenți ___ consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
INIŢIATOR
Primar,
Vincze Nandor-Ştefan

JUDEŢUL BIHOR
COMUN TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 982 din 03.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de
vacanță pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului comunei Tăuteu, județul Bihor

Prin proiectul de hotărâre ce are la bază prezenta expunere de motive se propune aprobarea
Regulamentului intern de acordare a voucherelor de vacanță pentru funcționarii publici și personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tăuteu, județul Bihor.
În scopul recuperării capacităţii de muncă, a întreţinerii capacităţii de muncă şi a motivării
personalului din cadrul Primăriei comunei Tăuteu – funcționari publici și personal contractual –
instituția publică va acorda acestora vouchere de vacanţă, în valoare de 1.450 lei pentru un salariat, în
condiţiile art. 1 alin. 2 din O.U.G. nr. 8/2009 cu modificările şi completările ulterioare.
Pe aceste considerente, solicit Compartimentului Financiar Contabil întocmirea Raportului de
specialitate cu privire la aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de vacanță pentru
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Tăuteu, județul Bihor, urmând ca proiectul de hotărâre să fie supus spre aprobare în ședin ța ordinară a
Consiliului Local al comunei Tăuteu care va avea loc în luna mai 2018.
Față de toate cele menționate mai sus, propun a dezbate și aproba proiectul de hotărâre în forma
prezentată.
Înițiator,
Primar
VINCZE NANDOR-ŞTEFAN

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 983 din 03.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de
vacanță pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului comunei Tăuteu, județul Bihor

În contextul crizei financiare existente la nivel global, care afectează, în principal, întreprinderile
mici şi mijlocii din România, precum şi situaţia creată de presiunile personalului bugetar pentru
creşterea salariilor, prin introducerea tichetelor de vacanţă, Guvernul intervine printr-o măsură urgentă
în favoarea angajatului, căruia îi cresc veniturile reale, şi în favoarea angajatorului, care are
posibilitatea şi este stimulat să acorde angajaţilor, alături de salariu, vacanţe în ţară, prin intermediul
tichetelor de vacanţă, cu rol de recuperare a capacităţii de muncă, de creştere a productivităţii muncii
salariatului şi de motivare a acestuia pentru a-şi menţine calitatea de salariat în respectiva întreprindere,
ceea ce va genera stabilitate şi eficienţă mărite la nivelul sectorului privat şi în special în cazul
întreprinderilor mici şi mijlocii.
În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 2 din O.U.G. mr. 8/2009 privind acordarea voucherelor
de vacanță:
”Instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct.
39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri
proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, precum şi operatorii economici, astfel cum sunt definiţi
de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unităţile administrativ - teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau
deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu
modificările şi completările ulterioare, acordă, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această
destinaţie, în perioada 1 iulie 2017 - 30 noiembrie 2018, o singură indemnizaţie de vacanţă sau o
singură primă de vacanţă, după caz, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un
salariat”.

De asemenea, potrivit aceluiași act normativ, voucherele de vacanţă se acordă în limitele
sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale, pentru
unităţile din domeniul bugetar.
Ținând seama de prevederile:


Legii–cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare,



Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță,
modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2017,



art. 3 și art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 215/2009 privind aprobarea Normelor Metodologice
privind acordarea voucherelor de vacanță, actualizată,
Luând în considerare cele prezentate mai sus, propunem aprobarea Regulamentului intern de

acordare a voucherelor de vacanță pentru funcționarii publici și personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tăuteu, jude țul Bihor , conform anexei la
prezentul raport de specialitate.
Șef Serviciu Financiar Contabil
CURTEAN FLORINA

