ROMÂNIA
JUDEŢUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MALDARESTI
HOTARAREA NR . 9
Cu privire la: aprobarea regulamentului intern pentru acordarea tichetelor cadou
angajatilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Maldaresti, judetul
Valcea
Consiliul Local al comunei Maldaresti, judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara in
data de 12.02.2008 la care participa un numar de 11 consilieri din totalul de 11.
Vazand ca prin votul unanim domnul consilier Enea Dumitru a fost ales presedinte de
sedinta conform art. 35 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata;
Luand in dezbatere :
- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Maldaresti, ing. Dragu Ionel în calitatea
sa de initiator, înregistrat sub nr. 600 din 07.02.2008;
- Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din cadrul Aparatului
de Specialitate al Primarului comunei Maldaresti, jud. Valcea inregistrat la nr. 601 din
07.02.2008 ;
- Raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Comunei Maldaresti, judetul Valcea, inregistrat la nr. 602 din 07.02.2008 ;
tinand cont de propunerile formulate cu prilejul dezbaterilor ;
respectand procedura stabilita prin Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica;
Luand act de prevederile art.36 alin. 3 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala, republicata ale art. 1 din Legea nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea
tichetelor cadou şi a tichetelor de cresa
- prevederile pct 9.1 din HG 1317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de
cresa;
In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
republicata, cu un numar de 11 voturi « pentru », 0 voturi ,,impotriva’’ si 0 ,,abtineri’’ se
adopta urmatoarea:
HOTARARE
Art. 1. Se aproba regulamentul intern pentru acordarea tichetelor cadou angajatilor din
cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Maldaresti, judetul Valcea, asa cum
este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 Primarul Comuei Maldaresti va asigura ducerea la indeplinire a prezentei
hotarari informand Consiliul Local al comunei Maldaresti, judetul Valcea, asupra modului de
indeplinire.
Art. 3. (1) Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Judetului Valcea in
vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si se va aduce la cunostinta publica prin
grija secretarului Comunei Maldaresti, judetul Valcea.
(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul Primariei Comunei
Maldaresti,
judetul
Valcea
si
pe
site-ul
Primariei
Comunei
Maldaresti,
wwwprimariamaldaresti@.ro
Presedinte de sedinta,
Enea Dumitru
Maldaresti, 12.02.2008
Dact. in trei exemplare

Contrasemneaza,
Secretar,
Beregata Camelia
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ANEXA LA HCL
9/2008

JUDEŢUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MALDARESTI

REGULAMENT INTERN DE ACORDARE A TICHETELOR CADOU ANGAJATILOR DIN
CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MALDARESTI,
JUDETUL VALCEA

ART.1 Tichetele cadou pot fi acordate de catre institutiile din sectorul bugetar,
definite de legea privind finantele publice si de legea privind finantele publice locale,
indiferent de sistemul de finantare si subordonare, inclusiv cele care se finanteaza
integral din venituri proprii, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie, pentru
urmatoarele evenimente care se incadreaza in cheltuielile sociale:
a)
b)
c)
d)

Sarbatorirea Pastelui;
Sarbatorirea Ziua comunei;
Sarbatorirea Craciunului;
Sarbatorirea Zilei Nationale a Romaniei- 1 Decembrie;

ART.2 Unitatea emitenta a tichetelor cadou se va stabili dupa derularea procedurilor
legale in vigoare privitoare la achizitiile publice, respectiv Ordonanta nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
ART.3 Valoarea nominala a unui tichet cadou este de 30 de lei.
ART.4 Pentru fiecare eveniment mentionat la art.1 se acorda un numar de 20 tichete
cadou.
ART.5 Tichetele cadou nu se acorda salariatilor in urmatoarele situatii:
a) salariatul beneficiaza de concediu fara plata pe o perioada de minim 3 luni in
timpul anului;
b) salariatul a fost sanctionat disciplinar in timpul anului precedent sau celui in curs
ART. 6 Sumele corespunzatoare tichetelor cadou acordate de angajator nu se
iau in calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor si
obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial.
Presedinte de sedinta,
Enea Dumitru
Maldaresti, 12.02.2008
Dact. in trei exemplare

Contrasemneaza,
Secretar,
Beregata Camelia

