
R O M Â N I A 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA CERNĂTEȘTI 
PRIMAR 

 
 

D I S P O Z I Ț I E 
privind acordarea voucherelor de vacanta în perioada 01.01.2019– 31.12. 

2020 salariatilor din cadrul Primariei Cernătesti 
 
Primarul comunei Cernătești, județul Buzău; 
Având în vedere: 
- referatul nr. 2071/19.06.2019 al Biroului financiar contabil, achizitii 

publice, impozite si taxe, prin care se supune aprobarii Regulamentul 
Privind acordarea voucherelor de vacanta in perioada 01.01.2019– 31.12. 
2020 salariatilor din cadrul Primariei Cernatesti; 

- Hotărârea Consiliului Local  al Comunei Cernătesti nr. 9/19.02.2020 
privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei 
Cernătești și a listei de investiții pe anul 2020; 

- prevederile art. 1, alin. (1) si alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacantă, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordonanța de urgență nr. 35/2020 privind modalitatea de emitere și 
prelungirea valabilității voucherelor de vacanță, în contextul situației 
epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19; 

- prevederile art. art. 36, alin (1) din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul 
investitiilor pulice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si 
completarea unor acte normative si prorogarea unor termene; 

-  prevederile art. I, alin. (2) din Ordonanta de urgenta nr. 107/2018 
privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru 
prorogarea unor termene; 

- art. 2 si 3 din HG 215/2009 privind normele metodologice privind 
acordarea voucherelor de vacanță 

In temeiul art.196 alin. (1) lit. ,,b,, , art. 197 alin. (1) și art. 200 din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

   
DISPUNE: 

 
Art.1. Se aprobă Regulamentul privind acordarea voucherelor de 

vacantă în perioada 01.01.2019– 31.12. 2020 salariatilor din cadrul 
Primariei Cernătesti, prevazut în Anexa,  care face parte integrantă  din 
prezenta dispozitie. 

Art.2. Se aprobă acordarea de vouchere de vacantă pentru personalul 
din aparatul de specialitate al primarului comunei Cernătesti în limita 
sumelor prevazute  si buget si alocate cu această destinatie. 

Art.3. La data emiterii prezentei se desemneaza  doamna Caloian Stela, 
Sef birou, în cadrul Biroului financiar contabil, achizitii publice, impozite si 



taxe, ca responsabil cu gestionarea voucherelor pe suport electronic, 
acordate personalului din cadrul Primariei Cernătesti. 

 
 
Art.4. Evidenta proprie a vouchereor de vacantă pe suport electronic se 

va organiza potrivit formularelor prevazute ca model în anexele 2,4 si 6 din 
Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacantă, aprobate 
prin  Hotararea Guvernului nr. 215/2009, actualizată. 

Art.5. Prezenta dispozitie se comunică sub semnătură persoanei 
prevazute la art. 3 în termen de 5 zile de la emiterea acesteia si poate fi 
contestată în conformitate cu prevederile Legii 554/2004 a contenciosului 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.6. Primarul comunei Cernătești, prin intermediul Biroului financiar 
contabil, achizitii publice, impozite si taxe si Compartimentul resurse 
umane, salarizare, registratură si relatii publice  monitorizare proceduri 
administrative, vor asigura aducerea la  îndeplinire a prevederilor prezentei 
dispozitii. 

Art.7. Secretarul general al comunei Cernătesti, va transmite prezenta 
dispoziție, persoanelor interesate si Instituției Prefectului - Județul Buzău. 
            
              
              PRIMAR,     
      MÎRZEA PETRACHE            Contrasemnează pentru legalitate,                                   
                                             Secretar general al comunei Cernătesti   
                                                     DORU VASILE DUMITRASCU   
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