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                   R O M Â N I A     PROIECT 

Judeţul Buzău                
Comuna Glodeanu Sărat 

 CONSILIUL LOCAL 
  

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea Regulamentului intern privind acordarea voucherelor de  

vacanță personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  
comunei Glodeanu Sărat, aprobat prin Hotărârea nr. 24/31 mai 2018 

a Consiliului local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău 
 
Consiliul local al comunei Glodeanu Sărat, judeţul Buzău 
Având în vedere : 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Glodeanu Sărat, înregistrat sub nr. 6374/6 
iulie 2020; 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, 
înregistrat cu numărul 6375/3 iulie 2020; 

- raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al 
comunei Glodeanu Sărat; 

- prevederile Hotărârii nr. 24/31 mai 2018 a Consiliului local al comunei Glodeanu Sărat, 
județul Buzău pentru aprobarea Regulamentului intern privind acordarea voucherelor de 
vacanţă pe perioada 2019 - 2020; 

- prevederile HCL Glodeanu Sărat nr. 17/20 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, pentru anul 2020; 

- prevederile art. 26 alin. (4) – alin. (7) din Legea - cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 36 alin. (1) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 114/2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul investitiilor publice si a unor măsuri  fiscal – bugetare, 
modificarea si completarea unor acte si prorogarea unor termene, cu modificările si 
completările ulterioare;  

- prevederile art. 1 alin. (2) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă  a Guvernului nr. 8/2009 
privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări si completări prin 
Legea nr.94/2014, cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 215 din 4 martie 2009 pentru aprobarea 
Normelor Metodologice privind acordarea tichetelor de vacanţă, cu modificările si 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 4 şi art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.  1045/2018 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea 
biletelor de valoare; 

- prevederile art. 1 si art. 2 din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 35 din 30.03.2020 
privind modalitatea de emitere si prelungirea valabilitătii voucherelor de vacantă, în 
contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID – 19; 

- prevederile art. 2, art. 3 si art. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, 
cu modificările si completările ulterioare;  

- prevederile art. 129 alin. (12) si alin. (14) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
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În temeiul art. 133 alin. (1), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se aprobă modificarea Regulamentului intern privind acordarea voucherelor de vacanţă, 
personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Glodeanu Sărat în 
perioada 01 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2020, conform Anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.2 Perioada de valabilitate a voucherelor de vacantă emise de către Comuna Glodeanu 
Sărat în perioada iunie 2019 – decembrie 2019, se prelungeste până la data de 31 mai 2021. 
Art.3 Primarul comunei Glodeanu Sărat, prin compartimentele de resort, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.4 Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului local Glodeanu Sărat nr. 24/31 mai 
2018 pentru aprobarea Regulamentului intern privind acordarea voucherelor de vacanţă pe 
perioada 2019 -2020, îşi încetează aplicabilitatea. 
Art.5 Secretarul general al comunei Glodeanu Sărat va comunica prezenta hotărâre Primarului 
comunei Glodeanu Sărat, compartimentelor de resort şi Instituţiei Prefectului – Județul Buzău.  
 
Nr. 32/6 iulie 2020 
 
 

INIȚIATOR, 
Primar, 

Neculai STOICA 
 
 
 
 
 
 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
   Secretar general al comunei, 

             Corina CAZACU    


