
 
JUDE}UL PRAHOVA 
MUNICIPIUL  PLOIE{TI 
PRIMAR 
 

D I S P O Z I } I A   NR.1740 
privind abrogarea prevederilor alin.(5) [i alin.(6) ale art.2 din Regulamentul privind acordarea 

voucherelor de vacan]\ pe suport electronic pentru salaria]ii  
din cadrul Prim\riei municipiului Ploie[ti anex\ la dispozi]ia nr.1483/25.06.2020 

 
 

 Primarul Municipiului Ploie[ti:  
 v\z@nd referatul Serviciului Resurse Umane, Organizare [i Administrativ nr.454/13.08.2020 [i adresa 
Direc]iei Administra]ie Public\, Juridic Contencios, Achizi]ii Publice, Contracte nr. 943/12.08.2020; 

`n baza prevederilor art.36 alin.(1) din Ordonan]a de urgen]\ a Guvernului nr.114/2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene care reglementeaz\:" 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, 
inclusiv 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"; 

conform art.1 din O.U.G. nr. 35/2020 privind modalitatea de emitere [i prelungirea valabilit\]ii 
voucherelor de vacanţă, `n contextul situa]iei epidemiologice determinate de r\sp@ndirea COVID - 19 
"Voucherele de vacan]\ aferente anului 2020 se emit doar pe suport electronic"; 
 `n conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) din Ordonan]a de urgen]\ a Guvernului nr.8/2009 privind 
acordarea tichetelor de vacanţă, aprobat\ cu modific\ri [i complet\ri ulterioare, care reglementeaz\: 
"Instituţiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de 
subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, 
acordă, anual, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2020, vouchere de vacanţă în cuantum de 1.450 lei 
pentru un salariat." 

`n temeiul art. 196 alin.(1) lit."b" din Ordonan]a de urgen]\ a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 

 
 D I S P U N E :  

  
 Art.1.Abrogarea prevederilor alin.(5) [i alin.(6) ale art.2 din Regulamentul privind acordarea 
voucherelor de vacan]\ pe suport electronic pentru salaria]ii din cadrul Prim\riei municipiului Ploie[ti anex\ 
la dispozi]ia nr.1483/25.06.2020. 
 Art.2. Serviciul Resurse Umane, Organizare [i Administrativ [i Serviciul Financiar - Contabilitate din 
Direc]ia Economic\ vor duce la `ndeplinire prevederile prezentei dispozi]ii. 
   Art.3.Prezenta dispozi]ie se public\ `n Monitorul Oficial Local [i se va comunica de c\tre Direc]ia 
Administra]ie Public\, Juridic Contencios, Achizi]ii Publice, Contracte Serviciului Resurse Umane, 
Organizare [i Administrativ [i Serviciului Financiar - Contabilitate din cadrul Prim\riei municipiului Ploie[ti, 
precum [i celor interesa]i. 

Dat\ `n Ploie[ti, ast\zi 13.08.2020 
 
 

    PRIMAR,     CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL 
     Adrian Florin DOBRE         Ioana Geanina SERBINOV 


