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ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 
    COMUNA ZĂBALA – CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
HOTĂRÂREA NR.52/2020 

cu privire la acordarea voucherelor de vacanță în anul 2020 
 
Consiliul local al comunei Zăbala, judeţul Covasna întrunit în şedinţa ordinară din data de 15 

septembrie 2020, 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.5726/11.09.2020 întocmit şi iniţiat de D - nul primar 
și Raportul de specialitate nr.5728/11.09.2020, Raportul de avizare al Comisiei de specialitate al 
Consiliului local al Comunei Zăbala nr.5785/15.09.2020; 

 având în vedere: 
- prevederile O.U.G. nr. 35/2020 privind modalitatea de emitere și prelungirea valabilității 

voucherelor de vacanță, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19; 
- prevederile art. 1 alin. 2 și art. 2 din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind 

acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 1 alin. 2 și art. 2 din Legea nr. 94/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 3 alin. 2, art. 5, art. 9-10 și art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 215/2009 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanță, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 25, art. 26 alin. 4-7, art. 33 și art. 36 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată (r1), cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 76 alin. 3 lit. h din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- prevederile O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, 
evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare. 

- prevederile art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 110 alin. 1, art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. b, art. 129 alin. 4 lit. a,  
art. 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197, art. 199-200 și art. 297 alin. 1 lit. d din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se aprobă acordarea voucherelor de vacanță în anul 2020, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare și în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie. 
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Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează domnul Fejér 
Levente, primarul comunei Zăbala împreună cu compartimentul de taxe și impozite. 
 
 
Zăbala, la 15 septembrie 2020 

 
 
 

               Preşedinte de şedinţă, 
                DEMES BOTOND    
                 Contrasemnează, 
                    Secretar general,  

                              BARABÁS RÉKA 


