
 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIESTI 

INVITATIE DE PARTICIPARE LA SEDINTA 

 

 
 

D-lui /d-nei  consilier local 
 

 

 ………………………………………………………………………_______________ 
 
 
 

• INVITAŢIE 
 
 

In temeiul Dispoziției nr. 65 din 23.05.2019, sunteţi invitat(ă)  să participaţi la şedinţa  

ORDINARĂ  a   C.L. Lieşti ce va avea loc JOI,  30.05.2019, ora 16,00 ,  la sala de sedinte a 

Consiliului local Liesti. 

 

    Se propune următoarea ordine de zi: 

 

PROIECTE DE HOTARARI  PRIVIND:    

 

                                 Primar,  

                                      Iulian BOȚ  
 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: invitația se comunică prin SMS iar materialele de ședința se publică pe pagina  web : 

www.primaria-liesti.ro. 

1.- aprobarea contului de execuție al bugetului  local și a contului de execuție al instituțiilor 

publice finanțate din venituri proprii și/ sau subvenții pentru anul 2018 

 

2.- vânzarea către d-nei  Sabina  MIHALACHE  a  apartamentului nr. 28,  situat in comuna 

Liești, Bloc Cireș 2, Et. 3 , Sc…. şi atribuirea   unei suprafeţe  de teren în folosinţă în cotă 

indiviză, pe durata existenței construcţiei 

 

3.- aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță in perioada 2019-2020 

 

4.- aprobarea Regulamentului privind acordarea burselor școlare pentru elevii din cadrul 

Școlilor  Gimnaziale din comuna Liești 
 

 

 

 

http://www.primaria-liesti.ro/
http://www.primaria-liesti.ro/


 

 

 

                                               

HOTARAREA    Nr……. 
Din 30.05.2019     

Privind  aprobarea contului de execuție al bugetului  local și a contului de 

execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și/ sau subvenții 

pentru anul 2018 

                        

            Initiator:  Boţ Iulian,  primarul comunei Liesti 

            Nr.   de inregistrare si data depunerii proiectului:  . 

 

                 Consiliul local al comunei Liesti, convocat in sedinta ordinara in data 

de                    ; 

                 Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului nr…………… ;

        Avand in vedere raportul intocmit de compartimentul de resort din 

aparatul de specialitate al primarului comunei Liesti cu nr................................; 

                 Avand in vedere raportul de avizare al  comisiei de  specialitate nr.  2; 

                 Avand in vedere art. 57, alin.(1) din Legea 273/2006 privind finanţele 

publice locale actualizata ;                         

                 Avand in vedere prevederile art. 36,  alin.(4), lit.”a” din Legea  nr. 

215/2001,privind administratia publica locala, republicata; 

                 In baza prevederilor art . 45, alin. (2), lit. “a” din Legea nr. 

215/2001,privind administratia publica locala, republicata ; 

 

                                         H O T A R A S T E: 
 

                     Art. 1.  Se aprobă   contul  de execuție  al    bugetului  local și a 

contului de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și/ sau 

subvenții pentru anul  2018, pe secțiuni, prevazute  în anexa 1 și 2, care fac parte 

integrantă din prezenta hotarâre. 

 

                   Art.  2.  Domnul secretar va comunica prezenta celor in drept. 

 

 PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            Contrasemnează 

                                                                               Secretar,     

                                
Nicolae MIȘU Vasile   AVADANEI  
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea contului de execuție al bugetului local și a contului 

de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și/ sau subvenții pentru anul 

2018 

 

 

Art. 57, alin 1. din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 

completările ulterioare care prevede că Ordonatorii principali de credite întocmesc ți prezintă 

spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile 

anuale de execuție a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. 2, în următoarea structură: 

a) la venituri: 

- prevederi bugetare inițiale; 

- prevederi bugetare definitive; 

- încasări realizate; 

b) la cheltuieli: 

- credite bugetare inițiale; 

- credite bugetare definitive; 

- plăți efectuate’’ 

Aliniatul (4) al aceluiași articol prevede ca situațiile financiare anuale se prezintă de 

către ordonatorii principali de credite, spre aprobare, autoritățile deliberative. 

Având în vedere aceste articole, coroborate cu prevederile art. 63 alineat (4) lit b. din 

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, care prevede ca atribuție a primarului întocmirea proiectului bugetului local și a 

contului de încheiere a exercițiului bugetar pe care le supune aprobării consiliului local, s-a 

întocmit contul de execuție al anului 2018 ce cuprinde veniturile și cheltuielile bugetului 

comunei Liești, defalcate pe cele doua secțiuni (funcționare și dezvoltare), inclusiv modificările 

intervenite pe parcursul anului, ca urmare a rectificărilor efectuate. 

            Având în vedere art. 46 alin. (1) si   (3) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propun spre dezbatere și 

aprobare contul de execuție al bugetului local și contul de execuție al instituțiilor publice 

finanțate din venituri proprii al comunei Liesti, pe anul 2018. 

 

 

 

                 

                 

Ordonator principal de credite 

Primar, 

BOȚ   IULIAN 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea contului de execuție al bugetului local și a contului 

de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și/ sau subvenții pentru anul 

2018 

 

   În conformitate cu: 

- Ordinul nr. 3809/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

încheierea exercițiului bugetar al anului 2018; 

- Prevederile art. 57, alin 1. din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale 

cu modificările și completările ulterioare care prevede - ,, ordonatorii principali de credite 

intocmesc si prezinta spre aprobare autoritatilor deliberative, pana la data de 31 mai a anului 

urmator, conturile anuale de executie a bugetelor prevazute la art. 1 alin. 2, in urmatoarea 

structura: 

c) la venituri: 

- prevederi bugetare initiale; 

- prevederi bugetare definitive; 

- incasari realizate; 

d) la cheltuieli: 

- credite bugetare initiale; 

- credite bugetare definitive; 

- plati efectuate’’ 

  propun  spre  aprobare  contul   de  execuție  al  bugetului local a contului de execuție al 

instituțiilor  publice  finanțate  din  venituri  proprii  și/ sau subvenții pentru anul 2018 al 

comunei Liești, pe cele doua secțiuni (anexa 1 si anexa 2). 

     Prevederile bugetare definitive aferente veniturilor bugetului local pe anul 2018 

au fost în sumă de   17.287.630 lei iar încasările realizate în sumă de 14.248.015 lei. 

     La partea de cheltuieli creditele bugetare definitive  au fost în sumă de 

21.385.230 lei iar plățile efectuate în sumă de 17.553.185 lei. 

 Excedentul realizat la data de 31.12.2018 este de 792.462 lei și este format din: 

- excedent secțiunea de funcționare 2018   + 659.171 lei; 

- deficit secțiunea de dezvoltare 2018    - 3.964.341 lei; 

- excedent din anii anteriori   +4.097.632 lei . 

  Prevederile bugetare definitive aferente veniturilor bugetului instituțiilor publice 

finanțate din venituri proprii  pe anul 2018 au fost în sumș de   14.700 lei iar încasările realizate 

în sumă de 12.602 lei. 

       La partea de cheltuieli creditele bugetare definitive  au fost în suma de 40.270 

lei iar plățile efectuate în sumă de 8.116 lei. 

      Excedentul realizat la data de 31.12.2018 este de 47.885 lei și este format din: 

- excedent  secțiunea de funcționare  2018  + 4.486 lei; 

- excedent din anii anteriori   + 43.399 lei . 

      Veniturile și cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu prevederile legale și 

nu au fost efectuate plăți fără repartizări în capitole bugetare și deschideri de credite. 

 

  

Șef serviciu financiar contabil, 

Pleșcan Nicoleta 
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                                                                                                          Anexa 1 la HCL nr.  

 

 

A.1.  CONTUL DE EXECUTIE AFERENT VENITURILOR SECTIUNII DE FUNCTIONARE A 

BUGETULUI LOCAL IN ANUL 2018 

 

  lei 
Nr.  

Crt. 

Sursa  Prevederi 

initiale 

Prevederi definitive Incasari realizate 

 TOTAL 7.659.900 7.428.930 7.509.449 
1.  030218 imp.ven.transf.propr.imob. 23.000 23.000 17.072 

2.  040201 cote def.imp.pe venit 888.000 1.181.000 1.181.412 

3.  040204 sume aloc din cote def. 1.595.000 1.714.000 1.713.998 

4.  07020101 impozit/taxa pe cladiri pf 181.000 191.000 192.577 

5.  07020102 impozit/taxa pe cladiri pj 222.000 277.000 299.537 

6.  07020201 impozit/taxa pe teren pf 238.000 228.000 158.254 

7.  07020202 impozit/taxa pe teren pj 32.000 32.000 38.493 

8.  07020203 impozit/taxa extravilan 363.000 373.000 406.121 

9.  070203 taxa judiciara de timbru 102.000 132.000 140.940 

10.  110202 sume def. din TVA descentr. 1.567.000 1.570.000 1.570.000 

11.  110206 sume def. din TVA echilibr. 2.482.000 2.512.000 2.512.000 

12.  16020201 impozit mijl. Transp. pf 280.000 327.000 338.941 

13.  16020202 impozit mijl. Transp. pj 87.000 105.000 89.079 

14.  160203 taxe si tarife licente  104.000 104.000 93.389 

15.  160250 alte taxe pt util. bunurilor 8.000 8.000 3.791 

16.  300205 venit. din conces. si inchir. 174.000 174.000 142.191 

17.  340202 tx extrajud. timbru 11.000 21.000 2.058 

18.  350201 venit din amenzi 273.000 295.000 312.844 

19.  350202 penalitati pt nedep. declaratii 2.000 2.000 2.765 

20.  360206  taxe speciale 318.000 351.000 3.676 

21.  360214 venit. din recup. Chelt. 

executari 

0 0 1.076 

22.  360250 alte venituri 2.000 2.000 1.950 

23.  370203 vars.din sect.de fct.in sct.dezv. -1.651.600 -2.588.570 -2.243.820 

24.  420234 subv. incalzire locuinte 130.000 130.000 57.580 

25.  420241 subv.pt.finantarea sanatatii 91.500 91.500 59.869 

26.  430208 sume de la CJ pt. ajutoare 

situatii de extrema dificultate 

0 36.000 34.656 

27.  430234 sume alocate din bug. ANCPI 138.000 138.000 0 

 

 

 

  

 

 



 

A.2.  CONTUL DE EXECUTIE AFERENT VENITURILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE A 

BUGETULUI LOCAL IN ANUL 2018 

 

 

 

            lei  
Nr.  

Crt. 

Sursa  Prevederi 

initiale 

Prevederi 

definitive 

Incasari realizate 

 TOTAL 7.151.600 9.858.700 6.738.566 

1 370204 varsam. sct. de dezv.in sct. fct. 1.651.600 2.588.570 2.243.820 

2 390203 venituri din vanz. locuintelor 0 8.000 11.879 

3 420265 finantarea PNDL 5.500.000 5.500.000 4.063.294 

4 420269 subventii de BS catre BL 

necesare sustinerii proiectelor finantate 

din FEN, aferente perioadei 2014-2020  

0 233.750 0 

5 48020201 sume primite in contul 

platilor efectuate in anul curent 

0 269.680 0 

6 48020203 prefinantare 0 1.258.700 419.573 

 

 

B.1.  CONTUL DE EXECUTIE AFERENT CHELTUIELILOR SECTIUNII DE FUNCTIONARE  

A BUGETULUI LOCAL IN ANUL 2018 

 

 

 lei 
Nr.  

Crt. 

Sursa  Credite bugetare 

initiale 

Credite bugetare 

definitive 

Plati efectuate 

 TOTAL 7.659.900 7.428.930 6.850.278 
1 CAP 51.02 – Autoritati executive  2.156.100 2.176.300 2.067.259 

Cheltuieli de personal 1.751.900 1.741.900 1.704.535 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 404.200 434.00 362.724 

2 CAP 54.02 – Alte servicii publice 

generale 

538.460 238.460 211.717 

Cheltuieli de personal 196.460 196.460 188.949 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 42.000 42.000 22.768 

Fond de rezerva 300.000 0 0 

3 CAP 61.02-Ordine publica si 

siguranta nationala 

182.880 189.880 167.198 

Cheltuieli de personal 141.880 134.880 133.977 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 41.000 55.000 33.221 

4 CAP 65.02 - Invatamant 616.400 664.300 600.547 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 534.400 575.800 533.241 

Cheltuieli cu asistenta sociala  37.000 40.000 31.813 

Alte cheltuieli - burse 45.000 48.500 45.950 

Plati efectuate in anii precedenti si 

recuperate in anul curent 

0 0 -10.457 

5 CAP 66.02 – Sanatate 91.500 99.500 59.869 

Cheltuieli de personal 91.500 99.500 59.869 

6 CAP 67.02 – Cultura recreere si 

religie 

809.920 839.920 777.190 

Cheltuieli de personal 104.920 97.920 97.331 



Cheltuieli cu bunuri si servicii 356.000 392.000 329.859 

Alte cheltuieli – asociatii, culte 350.000 350.000 350.000 

   7 

 
CAP 68.02 – Asistenta sociala 1.365.940 1.400.940 1.322.790 

Cheltuieli de personal 1.027.050 878.050 877.167 

Asistenta sociala 338.890 522.890 445.623 

8 CAP. 70.02 – Servicii si dezvoltare 

publica 

1.109.800 1.173.830 1.073.118 

Cheltuieli de personal 293.600 288.800 286.984 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 691.000 609.530 512.594 

Alte transferuri 125.200 275.500 273.540 

9 CAP 74.02 – Protectia mediului 428.900 457.900 424.869 

Cheltuieli de personal 199.900 208.900 208.086 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 229.000 249.000 216.783 

11 CAP 84.02 - Transporturi 360.000 187.900 145.721 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 360.000 187.900 145.721 

 EXCEDENT   659.171 

 

 

 

 

B.1.  CONTUL DE EXECUTIE AFERENT CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE  A 

BUGETULUI LOCAL IN ANUL 2018 

 lei 
Nr.  

Crt. 

Sursa  Credite bugetare 

initiale 

Credite bugetare 

definitive 

Plati 

efectuate 

 TOTAL 11.249.200 13.956.300 10.702.907 

1 CAP 51.02 – Autoritati executive 220.000 254.000 234.917 

Cheltuieli de capital 220.000 254.000 234.917 

2 CAP 54.02 – Alte servicii publice 

generale 

0 5.000 4.463 

Cheltuieli de capital 0 5.000 4.463 

3 CAP 61.02-Ordine publica si 

siguranta nationala 

65.000 65.000 64.825 

Cheltuieli de capital 65.000 65.000 64.825 

4 CAP 65.02 - Invatamant 117.200 2.052.300 829.654 

Programe din Fondul Social 

European (FSE) 

0 1.798.100 588.360 

 

Cheltuieli de capital 117.200 254.200 241.294 

5 CAP 67.02 – Cultura recreere si 

religie 

50.000 50.000 42.840 

Cheltuieli de capital 50.000 50.000 42.840 

6 CAP. 70.02 – Servicii si dezvoltare 

publica 

200.000 372.000 325.822 

Cheltuieli de capital 200.000 372.000 325.822 

7 CAP 84.02 - Transporturi 10.597.000 11.158.000 9.200.396 

Cheltuieli de capital 10.597.000 11.158.000 9.200.386 

 DEFICIT   -3.964.341 

 

 

 

 

 Presedinte de sedinta, Secretarul comunei Liesti, 



 

ROMÂNIA  

JUDEȚUL GALAȚI 

COMUNA LIEȘTI 

 

 

 

                                                                                                          Anexa 2 la HCL nr.  

 

 

A. CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI 

PROPRII ȘI/ SAU SUBVENȚII PENTRU ANUL 2018 – VENITURI SECȚIUNEA DE 

FUNCȚIONARE 

  lei 
Nr.  

Crt. 

Sursa  Prevederi 

initiale 

Prevederi definitive Incasari realizate 

 TOTAL 14.700 14.700 12.602 

1 30100530 venit. din conces. si inchir. 14.700 14.700 12.602 

 

 

 

  

 

 

 

B.  A.1.  CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI 

PROPRII ȘI/ SAU SUBVENȚII PENTRU ANUL 2018 – CHELTUIELI  SECȚIUNEA DE 

FUNCȚIONARE 

 

 

 lei 
Nr.  

Crt. 

Sursa  Credite bugetare 

initiale 

Credite bugetare 

definitive 

Plati efectuate 

 TOTAL 40.270 40.270 8.116 

1 CAP 65.02 - Invatamant 8.270 8.270 5.752 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 8.270 8.270 5.752 

2 CAP. 70.02 – Servicii si dezvoltare 

publica 

32.000 32.000 2.364 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 32.000 32.000 2.364 

 EXCEDENT   4.486 

 

 

 

 

 

 Presedinte de sedinta, Secretarul comunei Liesti, 

 



 

 

 
 

HOTARAREA Nr._______ 

    din 30.05.2019 

privind vânzarea către d-nei  Sabina  MIHALACHE  a  apartamentului nr. 28,  situat in 

comuna Liești, Bloc Cireș 2, Et. 3 , Sc…. şi atribuirea   unei suprafeţe  de teren în folosinţă 

în cotă indiviză, pe durata existenței construcţiei 

 

Iniţiator: Boţ Iulian, primarul comunei Lieşti 

Nr. înregistrare şi data depunerii proiectului :                      5959/ 17.04.2019                               

 

   

                         Consiliul local al comunei Lieşti, întrunit in ședința ordinara din data de 

30.05.2019; 

  Având în vedere expunerea de motive prezentată de iniţiator, inreg. sub. nr. 

5959/ 17.04.2019   ; 

  Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Liești, inreg. sub nr .    din 

…………………………….; 

  Având în vedere protocolul nr.2224/27.03.1995 încheiat între RAJGC 

Covurlui - Galaţi şi Primăria Lieşti, privind predarea-primirea fondului locativ; 

  Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr._2_; 

 Având în vedere Raportul de evaluare întocmit de expert evaluator întocmit 

de evaluator autorizat Iftode Florica , înregistrat la Primăria comunei Liești sub nr. 5952 

/17.04.2019; 

  Având in vedere cererea d-nei  Sabina  MIHALACHE  , înregistrată sub nr. 

3512/G/13.02.2019, prin care se solicita cumpărarea apartamentului ocupat in baza 

contractului de închiriere și acordul  cu privire la prețul vânzării înregistrat sub nr……….. 

din …………..2019; 

  Având în vedere prevederile art. 1 si art. 5 ale  Decretului - Lege nr. 

61/17.02.1990 privind vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului către 

populaţie; 

  Având în vedere prevederile art. 1 si art. 7 ale Legii nr.85/1992 privind 

vânzarea de locuinţe şi alte spaţii cu alte destinaţii  construite din fondurile unităţilor 

economice sau bugetare de stat, modificate prin Legea nr.79/1997, apartamentele 

neintrând în categoria celor de intervenţie sau de serviciu, conform H.C.L. nr. 

19/29.09.1998; 

 Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), literele ,,c” si  alin.  (5), lit. 

,,b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare; 

  In baza art. 45, alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 
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                     H O T A R A S T E : 
   

  Art.1.- Se aprobă vânzarea către vânzarea către d-nei  Sabina  

MIHALACHE  a  apartamentului nr. 28,  situat in comuna Liești, Bloc Cireș 2, Et. 3 , Sc. 2 

şi atribuirea   unei suprafeţe  de teren în folosinţă în cotă indiviză, pe durata existenței 

construcţiei, la prețul 72.500 lei,  fără TVA. 

 

 

 

  Art.2.  Se atribuie în cotă indiviză, teren în folosinţă pe durata existenţei 

construcţiei, în suprafața ce se calculează  de către S.C. LOCONFORTS.A. și se înscrie  în 

contractul de vânzare-cumpărare. 

 

  Art.3.- Domnul primar al comunei se însărcinează cu  îndeplinirea prezentei , 

prin compartimentul financiar-contabil. 

 

  Art.4.- Prezenta hotărâre se va comunica celor în drept de către secretarul 

comunei. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    Contrasemnează,   

 Nicolae MIȘU                                            Secretarul comunei Liești, 

 

__________________________        Vasile AVADANEI 

 

 __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

                   RAPORT    DE    SPECIALITATE 
 

          
                                      

 Având în vedere cererile chiriaşilor   de a cumpăra apartamentele pe care le 

ocupă în baza unor contracte de închiriere,  compartimentul de specialitate a  

procedat la verificarea acestor cereri potrivit  Decretului-Lege nr. 61/1990, Legii 

nr. 85/1992, a Legii nr. 79/1997 şi Legii nr. 114/1996, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

 Potrivit H.C.L. nr. 49 / 01.10.2009, apartamentele solicitate nu fac parte din 

categoria celor sociale, de serviciu sau de interventie. 

 S-a constatat îndeplinirea condiţiilor legale, in  sensul existentei oportunitatii 

si necesitatii proiectului de hotarare si a respectarii prev. art. 1 si art. 5 ale 

Decretului - Lege nr. 61/17.02.1990 , ale art. 1 si art. 7 ale Legii nr. 85/1992 . 

  Apartamentul scos la vânzare nu face parte din categoria celor de intervenţie 

, de serviciu sau sociale. 

 Chiriasul are achitate la zi obligatiile privind plata chiriei, intretinere , 

precum si  cele catre  bugetul local, conform certificatui fiscal anexat. 

 Consiliul local are atribuţia de a constata dacă apartamentul propus spre e 

vânzare este încadrat în una din categoriile care nu permit vânzarea (de intervenţie 

, de serviciu sau sociale) şi de a aproba prin hotărâre, atribuirea cotei parte din 

terenul aferent construcţiei, în proprietate sau în folosinţă pe durata existenţei 

construcţiei. 

 Se supune spre analiză şi aprobare Consiliului local, proiectul de hotărâre 

privind  aprobarea vânzării unor apartamente şi atribuirea unor suprafeţe de teren 

în folosinţă pe durata existenţei construcţiei. 

 

 

 

Insp.  superior 

 

 Mitu Lucica 
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 EXPUNERE DE MOTIVE 

 
                                        

Consiliului  local i s-a supus spre  aprobare in mod constant vânzarea 

apartamentelor către titularii contractelor de închiriere, conform dispozițiilor 

legale in vigoare. 

  La aceasta data inca mai exista titulari de contract de închiriere care  nu au 

depus cereri de cumpărare, desi conditiile de cumparare oferite de legislatia in 

vigoare permit plata în rate. 

În aplicarea prevederilor   Legii 85/1992, urmează a aplica procedura  legala 

, vanzarea urmand a se face prin LOCONFORT SA GALATI, la preșul stabilit 

prin  Raportul de evaluare si cu facilitatile  stabilite prin lege .  

Apartamentele solicitate nu fac parte din categoria celor de intervenţie , de 

serviciu sau sociale, astfel că se pot vinde chiriaşilor care le ocupă pe bază de 

contract. 

Chiriasul Mihalache Sabina  solicita cumpararea apartamentului ocupat in 

baza contractului de inchiriere , nu inregistraza restante la plata, avand achitate la 

zi obligatiile privind plata chiriei, intretinere , precum si  cele catre  bugetul local. 

 Consiliului local are competenţa de a aproba proiectul de hotărâre privind  

vânzarea unor apartamente şi atribuirea unor suprafeţe de teren în folosinţă pe 

durata existenţei construcţiei. 

 

 

 

        PRIMAR, 

 

                Boţ Iulian 
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HOTĂRÂREA Nr…… 

din 30.05.2019 

privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță in perioada 

2019-2020 

___________________________________________________________________________ 

Iniţiator: Boţ Iulian, primarul comunei Lieşti 

Nr. înregistrare şi data depunerii proiectului:     6804 / 24.04.2019 

___________________________________________________________________________

  

Consiliu Local al comunei Liești, județul Galați, întrunit în ședință ordinară  din data 

de 30.5.2019; 

Având în vedere Expunerea de motive nr. 6804 / 24.04.2019 a inițiatorului proiectului 

de hotărâre;  

 Având în vedere Raportul de Specialitate nr. 7556 / 23.05.2019 al compartimentului 

de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Liești, județul Galați; 

Având în vedere Avizul Comisiilor de Specialitate  nr. 1 – 5 ale Consiliului  Local al 

comunei Liești, județul Galați; 

Având în vedere prevederile:  

 

1. Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de 

vacanță, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Art. 3, alin. (2)  și art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 145 din 9 martie 2009, cu modificările și completările ulterioare;  

3. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

4. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 – privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea 

unor acte normative și prorogarea unor termene; 
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5.  Hotărârea Consiliului Local Liești nr. 10/15.04.2019 privind aprobarea Bugetului 

General Centralizat al Comunei Liești pe anul 2019,  

 

 

Având în vedere dispozițiile art.36 alin. (2) lit.b și alin. (9), ale art. 45 alin.(1) și alin.(2) 

lit. a, ale art. 115 alin. (1) lit.b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind acordarea voucherelor de vacanță 

funcționarilor publici/personalului contractual din cadrul Aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Liești, în perioada 2019-2020. 

 

Art. 2. Se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Compartimentul 

Financiar Contabil. 

 

Art. 3. Secretarul comunei Liești va asigura publicitatea și comunicarea prezentei 

hotărâri către cei în drept.: Primarului comunei Liești, Instituției Prefectului – Județul Galați, 

Compartimentului Financiar – Contabil, Compartimentului Achiziții Publice și 

Compartimentului Juridic. 

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ               Contrasemnează, 

     Nicolae MIȘU      Secretar, 

   Vasile AVADANEI 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a 

voucherelor de vacanță in perioada 2019-2020 

 

Acordarea voucherelor de vacanță este reglementată de : 

- art. 36 , alin. (1) al O.U.G.  nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - 

bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene 

- art. 3, alin. (2)  și art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 215/2009 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de 

vacanţă 

Indemnizația de vacanță se acordă  anual, sub formă de vouchere în 

cuantum de 1450 lei pentru un funcționar public/salariat. 

 

Sumele necesare sunt prevăzute în buget și pemit încadararea în fondurile  

alocate pentru anul 2018. 

 

Regulamentul asigură condițiile de respectare a cadrului legal pentru 

acordarea voucherelor de vacanță. 

 

 

 

PRIMAR 

 

BOȚ IULIAN 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor 

de vacanță in perioada 2019-2020 

 

 

 

Ințiatorul motivează  în fapt și în drept proiectul de hotărâre. 

În temeiul prevederilor art. 1 alin.(2) din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, modificată și completată de Ordonanța de 

Urgență nr. 46/2017, ,,instituţiile din sectorul bugetar definite conform Legii nr. 500/2002 

privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi Legii nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi 

subordonare, inclusiv cele care se finanţează integral din venituri proprii, regiile autonome, 

societăţile comerciale la care statul este acţionar unic sau acţionar majoritar, societăţile şi 

companiile naţionale care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de 

muncă acordă, în condiţiile legii, tichete de vacanţă". 

Prin HCL nr. 24/31.05.2018 s-a aprobat Regulamentul de acordarea de vouchere 

funcționarilor publici/ personalului contractual din Aparatul de specialitate al Primarului 

comunei Liești în anul 2018, pentru perioada de referință 1 iulie 2017 – 30 noiembrie 2018. 

In decembrie 2018, prin art. 36 , alin. (1) al O.U.G.  nr. 114 din 28 privind instituirea 

unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, se prevede: “Art. 36 (1) În 

perioada 2019-2020, personalul din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel cum 

sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusive activităţile 

finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, beneficiază de 

vouchere de vacanţă în conformitate cu prevederile  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

8/2009  privind acordarea  voucherelor  de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de 

indemnizaţia  de hrană  prevăzută  la art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările  

şi completările ulterioare. “ 

 

Având în vedere cele prezentate, propunem Consiliului Local Liești aprobarea 

prezentului proiect de hotărâre în forma prezentată. 

 
 

ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, 

PLEȘCAN NICOLETA 
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                                                      Anexa la HCL nr…. din 30.05.2019 

 

 

REGULAMENT 

privind acordarea voucherelor de vacanță pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Liești ]n perioada 2019-2020 

 

Având în vedere: 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor 

de vacanță, cu modificările și completările ulterioare;  

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 – privind instituirea unor măsuri 

în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea și 

completarea unor acte normative și prorogarea unoR termene; 

 Hotărârea Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind acordarea voucherelor de vacanţă,  cu modificările și completările 

ulterioare;  

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

prin includerea modificărilor și completărilor ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local Liești nr. 10/15.04.2019 privind aprobarea 

Bugetului General Centralizat al Comunei Liești pe anul 2019,  

 

           

Instituțiile și autoritățile publice, indiferent de sistemul de finanțare și subordonare, 

implicit Primăria Comunei Liești, județului Galați, acordă, conform legii, anual, în 

perioada de referință 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2020, în limita sumelor prevăzute în 

buget, alocate cu această destinație, vouchere de vacanță, în cuantum de de 1.450 lei pentru 

un salariat, în condiţiile art. 1 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 8/2009 

privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificările și completările ulterioare.  

 Prezentul Regulament intern are ca scop  stabilirea cadrului legal de acordare a 

voucherelor de vacanță, modul de calcul al numărului de vouchere ce se acordă fiecărui 

funcționar public/ salariat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Liești, 

raportat la perioada efectiv lucrată, condițiile de valabilitate ale voucherelor, faptele ce 

constituie contravenție și sancțiunea aplicată conform legii. 

 

Art. 1  CADRUL LEGAL DE ACORDARE A VOUCHERELOR DE VACANȚĂ 

 

(1) În scopul recuperării și întreținerii capacităţii de muncă, a motivării personalului 

contractual și a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Liești, județului Galați, ordonatorul principal de credite 

acordă acestora vouchere de vacanţă, în valoare de 1.450 lei pentru fiecare 

funcționar/salariat, în condiţiile art. 1 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu 

modificările și completările ulterioare.  

(2) Termenul de ,, voucher de vacanță" va fi interpretat ca făcând referire atât la 

voucherul de vacanță pe suport hârtie cât și la voucherul de vacanță pe suport 

electronic. 

(3) Voucherele sunt destinate achiziționării pachetelor de servicii turistice în 

conformitate cu prevederile legii, se acordă până la data de 31 decembrie 2020, în 

limita sumelor prevăzute în buget, alocate cu această destinație, au o valoare 

mailto:primarialiesti@gmail.com


 

Comuna  Liești, str. Anghel Saligny, nr. 269, județul Galați, CP807180, Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006 
E-mail: p807180l@yahoo.com, primarialiesti@gmail.com, www.primaria-liesti.ro 

 
 

nominală de 50 lei sau 100 lei și un termen de valabilitate de un an de la data 

emiterii. În cazul voucherului pe suport electronic termenul de valabilitate al 

voucherului nu trebuie confundat cu termenul de valabilitate al suportului 

electronic.  

(4) Sumele reprezentând costul imprimatului voucherului de vacanţă pe suport hârtie, 

respectiv costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, precum şi costul 

emiterii voucherului de vacanţă pe suport hârtie/electronic, după caz, contractate 

cu unitatea emitentă şi primite de către angajator, se suportă, în cazul instituţiilor 

publice, de la alineatul «Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii» al articolului bugetar 

«Alte cheltuieli» de la titlul «Bunuri şi servicii», în conformitate cu prevederile art. 

7 din Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă. 

(5) Valoarea voucherelor de vacanţă emise pe suport hârtie, respectiv valoarea 

voucherelor de vacanță alimentată pe suport electronic, nu poate depăşi într-un an 

calendaristic valoarea stabilită potrivit art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 

8/2009, pentru un beneficiar. 

(6) Contravaloarea nominală a voucherelor de vacanţă, precum şi costurile aferente 

emiterii voucherelor de vacanță pe suport electronic și/sau costul imprimatelor 

reprezentând voucherele de vacanţă pe suport hârtie nu pot fi transferate de către 

angajator în sarcina beneficiarilor. 

(7) Potrivit prevederilor pct. 14 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare, a art. 

78 alin. (5) din Codul fiscal, aprobat prin HG nr. 1/2016, ”valoarea tichetelor de 

masă, tichetelor de creșă și a voucherelor de vacanță acordate potrivit legii, luată în 

calcul la determinarea impozitului pe veniturile din salarii, este valoarea nominală. 

Veniturile respective se impozitează ca venituri din salarii în luna în care acestea 

sunt primite”, cota de impozitare conform legii fiind de 10%.   
Valoarea nominală a voucherelor de vacanță nu se cuprinde în baza de impozitare 

lunară a contribuțiilor sociale obligatorii, conform  prevederilor art. 142 lit. r, din 

Codul fiscal. 

(8) Conform dispozițiilor art. 9 din Normele metodologice privind acordarea 

voucherelor de vacanţă angajatorii distribuie beneficiarilor vouchere de vacanţă cu 

respectarea strictă a prevederilor legale. 

(9) Voucherele de vacanţă pe suport hârtie nu pot fi distribuite de angajatori, dacă 

aceştia la data stabilită pentru distribuire nu au achitat unităţii emitente, integral, 

contravaloarea nominală a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie achiziţionate, 

inclusiv costul imprimatelor reprezentând voucherele de vacanţă pe suport hârtie. 

(10) Valoarea nominală a voucherelor de vacanță pe suport electronic nu poate fi 

transferată de către unitățile emitente către beneficiari dacă angajatorii nu au 

achitat unității emitente, la data stabilită pentru transfer, contravaloarea nominală 

totală a voucherelor de vacanță pe suport electronic achiziționate și costurile legate 

de emiterea voucherelor de vacanță pe suport electronic. 

 
 

 
 

(11) Conform prevederilor art. 10 din normele metodologice: ”Angajatorii sunt obligaţi 

să organizeze o evidenţă proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 1, 3 

şi 5, pentru voucherele de vacanţă pe suport hârtie, respectiv potrivit formularelor prevăzute 

ca model în anexele nr. 2, 4 şi 6, pentru voucherele de vacanţă pe suport electronic”,  

formulare ce sunt anexate la prezentul regulament, evidență care va fi asigurată de către 

Compartimentul Resurse Umane. 
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(12) Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor privind emiterea, achiziționarea și 

utilizarea voucherelor de vacanță se face cu respectarea Legii contabilității nr. 82/1991, 

republicată și a reglementărilor contabile aplicabile.  

(13) Evidența mișcării voucherelor pe suport hârtie se ține la valoarea nominală 

imprimată pe acestea. Gestionarea voucherelor, conform legii se efectuează de către persoana 

împuternicită în acest sens, în scris, de către conducere, conform art 25 alin. (3) din normele 

metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță. 

(14) Personalul angajat care a beneficiat de vouchere de vacanță și ulterior acordării i se 

suspendă contractul individual de muncă sau căruia îi încetează contractul individual de 

muncă anterior datei de 31 decembrie 2020 este obligat să restituie contravaloarea 

voucherelor necuvenite corespunzătoare perioadei cuprinsă între data suspendării/încetării 

contractului individual de muncă și data de 31 decembrie 2020. 

(15) Restituirea  contravalorii voucherelor de vacanță pe suport electronic/hârtie se face 

cu respectarea dispozițiilor art. 8 din OUG nr. 37/2000 privind reglementarea unor măsuri 

financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008. 

(16) Nu vor primi vouchere de vacanță funcționari publici și angajați cu contract 

individual de muncă din cadrul instituției care în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 

2020 beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 

până la 3 ani în cazul copilului cu handicap, funcționarii publici și angajații care au activitatea 

suspendată sau se află în concediu fără plată. 

(17) Vor beneficia de vouchere de vacanță funcționarii publici și angajații cu contract 

individual de muncă aflați în una din următoarele situații: concediu de incapacitate temporară 

de muncă,concediu de maternitate, concediu pentru risc maternal, concediu pentru îngrijire 

copil bolnav. Conform art.145 alin.(4) din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, situațiile 

mai sus enumerate sunt considerate perioade de activitate prestată.    

(18) Sunt scutiți de la restituirea voucherelor de vacață neutilizate funcționarii 

publici/salariații al căror raport de serviciu/contract individual de muncă a încetat în perioada 

de valabilitate a voucherelor din motive neimputabile lor: deces, reducere de posturi. 

(19) În cazul restituirii voucherelor de vacanță/a contravalorii acestora, datorită 

neutilizării sau acordării necuvenite, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de sfârșitul 

perioadei de valabilitae, beneficiarilor li se va recalcula și restitui în luna imediat următoare 

impozitul aferent și reținut voucherelor de vacanță returnate. 

(20) Voucherele de vacanță nu se acordă persoanelor care ocupă funcții de demnitate 

publică, alese și numite. 

 

Art.2 OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI 

 

(1) Conform prevederilor art. 10 din normele metodologice: ”Angajatorii sunt obligaţi să 

organizeze o evidenţă proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 

1, 3 şi 5, pentru voucherele de vacanţă pe suport hârtie, respectiv potrivit formularelor 

prevăzute ca model în anexele nr. 2, 4 şi 6, pentru voucherele de vacanţă pe suport 

electronic”,  formulare ce sunt anexate la prezentul regulament, evidență care va fi 

asigurată de către Compartimentul Resurse Umane. 

(2) Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor privind emiterea, achiziționarea și 

utilizarea voucherelor de vacanță se face cu respectarea Legii contabilității nr. 

82/1991, republicată și a reglementărilor contabile aplicabile. 

(3) Evidența mișcării voucherelor pe suport hârtie se ține la valoarea nominală imprimată 

pe acestea. Gestionarea voucherelor, conform legii se efectuează de către persoana 

împuternicită în acest sens, în scris, de către ordonatorul principal de credite, conform 

art 25 alin. (3) din normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță. 
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(4) Evidența tranzacțiilor cu voucherele de vacanță pe suport electronic se realizează de 

către unitățile emitente prin intermediul unui sistem informatics care să permită 

stocarea corespunzătoare a datelor. 

(5) În cazul încetării raporturilor de muncă și în cazul acordării de către angajator de 

vouchere pe suport electronic  necuvenite, angajatorul are obligația de a comunica în 

timp util unității emitente informațiile relevante, pentru ca aceasta să poată face 

restituirea valorii către angajator. 

(6) Contravaloarea serviciilor turistice prestate de către unitățile  afiliate peste valoarea 

voucherelor de vacanță se suportă de către titularul voucherelor. 

(7) Salariații cu contract individual de muncă partial beneficiază de vouchere proportional 

cu timpul de muncă prestart. 

(8) Funcționarii publici/salariații numiți/angajați în perioada de referință 01.01.2019 – 

31.12.2020 vor beneficia de vouchere proporțional cu perioada lucrată în acest 

interval.  

(9) Angajatorul este obligat să informeze beneficiarul voucherelor de vacanță pe suport 

electronic cu privire la data alimentării și valoarea voucherelor de vacanță transferate 

pe suportul electronic.  

 

Art. 3  DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARILOR 

 

(1) Voucherele de vacanță se acordă funcționarilor publici și personalului contractual din 

cadrul primăriei în luna iunie 2019 și iunie 2020 pentru perioada 01.01.2019 – 

31.12.2020. Excepție fac asistenții personali ai persoanelor cu handicap care vor primi 

voucherele aferente perioadei 01.01.2019 – 31.12.2020 in luna decembrie 2019 și 

decembrie 2020. 

(2) Beneficiarii care au primit vouchere de vacanță sunt singurele persoane îndreptățite să 

le utilizeze în perioada menționată pe acestea și în exclusivitate pentru achitarea 

pachetului de servicii contractat. 

(3) Utilizarea vouchereleor se face numai pe baza actului de identitate. 

(4) Beneficiarii au dreptul să își aleagă unitatea afiliată pentru achiziționarea serviciilor 

turistice.  Prin unitate afiliată se înțelege toți operatorii economici cu activitate  de 

turism din România, autorizați de Autoritatea Națională pentru Turism, care acceptă 

vouchere de vacanță ca modalitate de plată și care au contracte încheiate cu unitatea 

emitentă de vouchere de vacanță. 

(5) În cazul cumulului de funcții, voucherele vor fi acordate de angajatorul unde 

beneficiarul în cauză își are funcția de bază. 

(6) Se interzice beneficiarilor  de vouchere:  

- primirea unui rest de bani la voucherul de vacanță, 

- comercializarea voucherelor, 

- utilizarea voucherelor pentru achiziționarea altor servicii decât cele turistice.  

(7) La sfârșitul perioadei de valabilitate sau la data încetării raporturilor de muncă 

beneficiarul are obligația de a restitui angajatorului voucherele acordate și neutilizate 

sau necuvenite, potrivit prevederilor legale. Valoarea nominală a voucherelor pe suport 
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electronic neutilizată în perioada de valabilitate va fi restituită angajatorului de unitatea 

emitentă. 

 

 Art. 3 OBLIGAȚIILE EMITENTULUI 

 

(1) Să asigure elemente de securitate pentru voucherele de vacanță pe suport hârtie și 

/sau suport electronic. 

(2) Să asigure securitatea livrării voucherelor de vacanță la angajator. 

(3) Să comunice angajatorului lista cu unitățile afiliate  cu care a  încheiat contracte. 

 

Art. 4 ELEMENTELE DE VALABILITATE ALE VOUCHERULUI DE VACANȚĂ 

  

Imprimatul reprezentând voucherul de vacanță trebuie să conțină următoarele 

elemente: 

- seria numerică într-o ordine crescătoare, corespunzătoare numărului de vouchere de 

vacanță comandate de angajator în baza contractului de achiziții a voucherelor de 

vacanță, 

- emitentul și datele sale de identificare: denumirea, sediul, numărul de îmatriculare 

la oficiul registrului comerțului, 

- angajatorul și datele sale de identificare: denumire, sediu, număr de identificare la 

oficiul registrului comerțului și codul unic de înregistrare, 

- datele beneficiarului: numele, prenumele și CNP-ul beneficiarului care este în drept 

să utilizeze voucherele de vacanță, 

- valoarea nominală a voucherelor de vacanță, în cifre și în litere care este înscrisă de 

angajator în comanda transmisă unității emitente, 

- spațiul destinat înscrierii perioadei în care a fost utilizat, locați și ștampila unității 

afiliate, 

- interdicția unității afiliate de a plăti diferența în bani dintre valoarea voucherelor de 

vacanță și valoarea pachetului de servicii către utilizatorii voucherelor de vacanță, 

- perioada de valabilitae a utilizării voucherelor de vacanță: luna și anul emiterii, 

luna și anul expirării, 

- interdicția de a utiliza voucherele de vacanță în alte locuri decât în unitățile afiliate, 

- elementul de identitate vizuală al brandului de turism al României. 

 

 Suportul electronic emis de unitățile emitente rebuie să aibă înscrise sau stocate 

următoarele elemente obligatorii: 

 

- emitentul și datele sale de identificare, 

- angajatorul și datele sale de identificare, 

- numele, prenumele și CNP-ul  beneficiarului care este în drept să utilizeze  

voucherele de vacanță, 

- interdicția de a utiliza voucherele de vacanță în alte locuri decât în unitățile afiliate, 

- numărul de identificare unic, la nivel de emitent, al suportului electronic, 

- perioada de valabilitate a suportului electronic, 
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- elementele de siguranță ale suportului electronic: CIP, PIN, 

- cuvintele ,, VOUCHER DE VACANȚĂ ELECTRONIC" cu litere majuscule pe 

fața suportului electronic, 

- elementul de identitate vizuală al brandului de turism al României. 

 

 Art. 5 CONTRACTUL PENTRU ACHIZIȚIONAREA VOUCHERELOR DE 

VACANȚĂ 

 Angajatorul achiziționează voucherele de vacanță de la unitatea emitentă în baza unui 

contract de achiziție publică, încheiat conform legii. 

 Contractul, încheiat de angajator cu unitatea emitentă a voucherelor de vacanță, va 

cuprinde urmatoarele clauze obligatorii:  

- necesarul estimat de vouchere, 

- costul imprimatului reprezentând voucherele de vacanță pe suport hârtie, respectiv 

costul suportului electronic, precum și costul emiterii voucherului de vacanță pe 

suport hârtie ori electronic, după caz, 

- informații cu privire la unitățile afiliate la care beneficiarii pot folosi voucherele de 

vacanță, 

- modul de administrare și utilizare a voucherelor de vacanță pe suport electronic, 

inclusiv modul în care beneficiarul poate să consulte soldul disponibil la un 

moment dat pe suportul electronic, procedura de înlocuire sau blocare a 

voucherelor de vacanță în caz de furt ori pierdere, costurile înlocuirii, 

- condițiile privind responsabilitățile părților și rezilierea contractului, 

- obligația angajatorului de a colecta de la salariații săi și de a transfera către unitățile 

emitente toate datele personale și informațiile referitoare la salariați, care sunt 

necesare pentru emitere, utilizarea, procesarea și decontarea tranzacțiilor cu 

vouchere de vacanță, în condițiile Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor 

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor 

date, cu modificările și completările ulterioare, 

- obligația unității emitente de a păstra în condiții de siguranță datele primite de la 

angajator și de a nu le utiliza în alte scopuri decât cele pentru care au fost primite, 

- obligația angajatorului de a instrui salariații să nu vândă și să folosească voucherele 

de vacanță doar în scopul achiziționării de servicii turistice de la unitățile afiliate. 

 

Art. 6 MODALITATEA DE CALCUL AL NUMĂRULUI DE VOUCHERE LA 

CARE ARE DREPTUL FUNCȚIONARUL/SALARIATUL 

 

 În cazul în care beneficiarul a fost prezent parțial la locul de muncă în perioada 

01.01.2019 – 31.12.2019, voucherele de vacanță se vor acorda după următorul mod de calcul: 

29 (numărul maxim de vouchere) se îmulțește cu raportul dintre numărul de zile de activitate 

prestată de funcționar/salariat în perioada de referință și numărul de zile lucrătoare a 

perioadei de referință, respectiv an calendaristic. 

  

 ART. 7 CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI 
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 Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie 

considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, și se sancționează cu 3 până la 6 puncte-amendă:  

 

- distribuirea de către angajatori către beneficiari a voucherelor de vacanță sau 

transferul de către unitățile emitente către beneficiari a valorii nominale a 

voucherelor de vacanță pe suport electronic, fără respectarea strictă a prevederilor 

legale, 

- distribuirea de către angajator către beneficiari a voucherelor pe suport  hârtie, dacă 

la data stabilită pentru distribuire nu a achitat unității emitente, integral, valoarea 

nominală a voucherelor de vacanță pe suport hârtie achiziționate, inclusiv costul 

imprimatelor reprezentând voucherele de vacanță pe suport  hârtie, 

- transferul valorii nominale a voucherelor de vacanță pe suport electronic de către 

unitățile emitente către beneficiari, dacă angajatorii nu au achitat unității emitente, 

la data stabilită pentru transfer, contravaloarea nominal totală a voucherelor de 

vacanță pe suport electronic achiziționate și costurile legate de emiterea 

voucherelor pe suport electronic. 

- transferul de către angajator către beneficiari a contravalorii nominale a 

voucherelor de vacanță, precum și costurile aferente emiterii  voucherelor pe suport 

electronic și/sau a costului imprimatelor reprezentând vouchere de vacanță pe 

suport hârtie, 

- nerealizarea de către unitățile emitente a evidenței tranzacțiilor cu vouchere pe 

suport electronic, prin intermediul unui sistem informatic care să permit stocarea 

corespunzătoare a datelor în condiții de protecție și siguranță pe o perioadă de cel 

puțin 5 ani.   

Constituie contravenție și se sancționează cu 2 până la 6 puncte-amendă utilizarea 

de către beneficiari a voucherelor de vacanță pentru achiziționarea altor servicii decât 

cele prevăzute de legiuitor. 

Un punct-amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe țară 

garantat în plată, stabilit în condițiile legii. 

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul cu 

atribuții de control din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și de către personalul cu 

atribuții de control din cadrul Ministerului Turismului. 

 

Prezentul Regulament se aduce la cunoștință funcționarilor publici/salariaților din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Liești de către Secretarul 

comunei.  
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                                                            H O T A R A R E A  Nr.   …...     

din   30.05.2019 

privind aprobarea Regulamentului privind acordarea burselor școlare pentru elevii din 

cadrul Școlilor  Gimnaziale din comuna Liești 
  

______________________________________________________________________________________ 

Inițiator: BOT IULIAN – primar al comunei Liești, jud. Galați 

Număr de înregistrare si data depunerii :                            

  

Consiliul local al comunei Liești, județul Galați, întrunit in ședința de îndată  in  

30.05.2019; 

Având în vedere  expunerea de motive a inițiatorului cu nr. …       din…..; 

Având în vedere prevederile HCL nr.11 /15.04.2019 de aprobare a Regulamentului privind 

acordarea burselor școlare pentru elevii din cadrul Școlilor  Gimnaziale din comuna Liești; 

Având în vedere prevederile HCL nr.17 /08.05.2019 privind aprobarea modificării  

Regulamentului privind acordarea burselor școlare pentru elevii din cadrul Școlilor  Gimnaziale din 

comuna Liești; 

Având  în  vedere adresa înregistrată sub nr. 7380/G/16.05.2019 a Scolii Gimnaziale nr. 1  

Liești; 

Având  în  vedere adresa înregistrată sub nr. 7379/G/16.05.2019 a Scolii Gimnaziale Sfântul 

Nicolae  Liești; 

Având  în  vedere adresa înregistrată sub nr. 7378/G/16.05.2019 a Scolii Gimnaziale nr. 2  

Liești; 

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 

Local Liești; 

Având în vedere prevederile art. 82 alin. (1)-(3), art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011, 

a Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului MECTS nr. 5576/2011, privind aprobarea criteriilor 

generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) punctul 1 din Legea nr. 

215   din 2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 

ulterioare; 

În  temeiul  art.  45  alin.  (2)  şi  art  115  alin.  1  lit.  b)  din  Legea  215/2001  privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
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HOTĂRĂȘTE: 
 

  ART.1  (1) Se aprobă Regulamentul privind acordarea burselor școlare pentru elevii din 

cadrul Școlilor Gimnaziale din comuna Liești în anul 2019, conform Anexei nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

       (2) Se aprobă numărul burselor școlare ce se acordă elevilor din cadrul Școlilor 

Gimnaziale din comuna Liești, în semestrul al II-lea al anului școlar 2018-2019, conform Anexei nr. 

2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 ART.2   Cu data prezentei se abrogă dispozițiile HCL nr. 11/15.04.2019   și HCL nr. 

17/18.05.2019. 

 

 ART.3  Primarul comunei Liești și Compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Comunei Liești vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri.  

 

              ART.4 – Prezenta hotărâre se comunică celor in drept prin grija secretarului comunei Liești. 
 
 
 
 
 

          Președinte de ședința                                            Contrasemnează, 

                       Nicolae MIȘU                                                        SECRETAR, 

                  ………………………..          Vasile  AVADANEI  

    ……………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

                                Anexa nr. 1  la HCL nr.           /30.05.2019 
 

Regulamentul privind acordarea burselor școlare pentru elevii din cadrul 

Școlilor  Gimnaziale din comuna Liești  
 

Criterii generale de acordare a burselor 

 
Art.1. Bursele de care beneficiază elevii de la cursurile cu frecvență din învăţământul 

preuniversitar de stat, numite în continuare burse, se clasifică în: 

a)  burse de performanță; 

b)  burse de merit; 

c)  burse de ajutor social. 

Art.2. (1) Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin una 

din următoarele situații: 

      a)  au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare 

naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în 

continuare MECTS; 

      b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competiţiile internaţionale; 

      c)  au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-

artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS. 

 (2) Bursele de performanță se acordă o singură dată la sfârșitul anului școlar în care sunt 

obținute rezultatele la olimpiadele școlare. 

(3) In perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare   într-un 

semestru este mai mica de 10. 

(4) Cuantumul bursei de performanță este de 200 lei. 

Art.3.  (1)  Bursele  de  merit  se  acordă  elevilor  de  la  cursurile  cu  frecvență  din 

învățământul preuniversitar de stat, nivelul gimnazial, în funcție de rezultatele la învățătură, în 

condițiile prevăzute la alin.2-6. 

(2) Bursele de merit se acordă elevilor care   au rezultate deosebite la învățătură: au 

obținut media generală de cel puțin 9.50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în 

primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului 

gimnazial,; 

(3) Bursele de merit obținute, se acordă începând din semestrul al II-lea, pentru elevii aflați 

în clasele de început ale învățământului  gimnazial, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii 

aflați în celelalte clase gimnaziale. 
(4) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute  este revizuită semestrial, în 

funcție de modificările intervenite în situația școlară a elevilor. 
(5) În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai 

mica de 10. 
 (6) Cuantumul bursei de merit  este de 70 lei/lună, corelată cu nr. zilelor de școlarizare. 
 
Art.4. (1) Bursele de ajutor social se acordă elevilor la cerere, în funcție de situația 

materială a familiei sau a susținătorului legal. 

(2) Bursele de ajutor se acorda la începutul anului școlar și sunt revizuite semestrial, în 

funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei. 

(3) Pot păstra bursa elevii promovați și cu nota 10 la purtare. 

(4) Pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții / tutorii legali 

instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din 



 

 

unitatea de învățământ, în termenul stabilit  de aceasta, o cerere însoțită de acte care dovedesc 

dreptul de acordare a bursei de ajutor social. 

(5) Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune 

acte doveditoare, inclusiv Declaraţie pe propria răspundere.. 

(6) La stabilirea venitului mediu lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile 

cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația suplimentară pentru copii. 

(7) Cuantumul bursei de ajutor social  este de 40 lei/lună. 

Art.5. Bursele se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare. 

Art.6. Un elev nu poate primi simultan bursă de merit și bursă de ajutor social, dar are 

dreptul sa opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de 

timp. 

Art.8. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, a burselor de merit și a 

celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în 

limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților 

școlare. 
Art.9. Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor : religia, rasa, sexul, 

apartenență politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenența la organizații legal constituite, 
studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse. 

 
 
 
 
 
 

               Anexa nr.  2 la HCL  
 

CENTRALIZATORUL BURSELOR ȘCOLARE ACORDATE ÎN SEMESTRUL AL 

II-LEA AL ANULUI ȘCOLAR 2018-2019 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt 

 
Denumirea unităţii de 

învăţământ cu 

personalitate juridică 

 
Niveluri 

de 

învăţământ 
şcolarizate 

 

 Nr. burse de 

performanță 

 

Nr. burse  de 

merit 

 

Nr. burse  de ajutor 

social 

 

Total burse 

 

1. 

Şcoala Gimnazială 

nr. 1    

Lieşti 

 

PRI/GIM 

0 45 16 61 

 

2. 

Şcoala Gimnazială 

nr. 2    

Lieşti 

 

PRI/GIM 

0 20 7 27 

 

3. 

Şcoala Gimnazială 

Sfântul Nicolae  

Lieşti 

 

 

PRI/GIM 

1 32 9 42 



 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul privind aprobarea Regulament privind acordarea burselor școlare 

pentru elevii din cadrul Școlilor Gimnaziale din comuna Liești, jud. Galați 

 

 

Având în vedere prevederile: 

- art.82 alin. (1 )si (2) şi art. 105 alin.(2) lit. d) din Legea 1/2011, a Educaţiei 

Naţionale 

- art. 3 ș i  4 din Anexa nr. 1 Ordinului nr. 5576 din 7 octombrie 2011,  emis  de  

Ministerul  Educației,  Cercetării,  Tineretului  și  Sportului,  privind  aprobarea Criteriilor 

generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat 

 

Având în vedere : 

- adresa înregistrată sub nr. 7380/G/16.05.2019  prin care Școala Gimnazială nr. 1  Liești, 

solicită aprobarea unui nr. de 45 burse de merit și 16 burse de ajutor social 

- adresa înregistrată sub nr. 7379/G/16.05.2019 prin care Școala Gimnazială Sfântul 

Nicolae  Liești, solicită aprobarea  unui nr. de 32 burse de merit, 9 burse de ajutor social și 1 

bursă de performanță.  

- adresa înregistrată sub nr. 7378/G/16.05.2019 prin care Școala Gimnazială nr. 2  Liești, 

solicită aprobarea  unui nr. de 20 burse de merit și 7 burse de ajutor social . 

In forma inițială, hotărârea a stabilit un număr mai mic de burse, regăsindu-ne în situația 

de a avea mai mulți elevi cu media 10 decât numărul de burse de merit aprobate, fără posibilitatea 

de a-i departaja prin criterii obiective. 

 Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul de venituri 

și cheltuieli a comunei Liești aferent anului 2019, din fondurile prevăzute la capitolul 65.02 

Învățământ, art./alin. 59.01 - Burse. 

 

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului privind acordarea 

burselor școlare pentru elevii din ciclul gimnazial din cadrul Școlilor  Gimnaziale din comuna 

Liești 2019, propun Consiliului Local Liești,  aprobarea prezentului proiect de hotărâre în forma 

prezentată. 

 
 

 

 

Sef serviciu financiar-contabil, 

Ec. Nicoleta Pleșcan  
 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

Comuna  Lieşti,Str. Anghel Saligny, nr. 269, judeţul Galaţi, CP807180, 

Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006 

E-mail: liesti@gl.e-adm.ro,  p807180l@yahoo.com, primarialiesti@gmail.com, 
www.primaria-liesti.ro 
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