
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZAU 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE  NR. 141 

 

pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea 
voucherelor de vacanță în format electronic în anul 2020 

personalului din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Buzău  

  
 
 
 
     Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, 
     Având în vedere: 

 
 Referatul comun al Direcţiei economice și Serviciul salarizare, monitorizare 

cheltuieli de personal, înregistrat la nr.8209/05.05.2020 privind acordarea 
voucherelor de vacanță personalului din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Buzău în anul 2020; 
 Acordul organizației sindicale Sindicatul administraţiei publice locale Buzău 

nr.16/10.06.2020; 
 prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 23/2020 privind 

aprobarea bugetului propriu al Judetului Buzău pe anul 2020, cu 
rectificările ulterioare; 

 prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului      
nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările și 

completările ulterioare și ale Normelor metodologice privind acordarea 

voucherelor de vacanță aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.215/2009; 
 prevederile art. 36 alin. (1) din 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; 
 prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.35/2020 privind 

modalitatea de emitere și prelungirea valabilității voucherelor de vacanță, 
în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 

COVID-19; 
 prevederile art.26 alin.(1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

  
   În temeiul art. 190 alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. „b”, art. 417 alin.(1) și 

art.552 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 



DISPUNE: 
 

   Art.1. Se aprobă Regulamentul privind acordarea voucherelor de vacanță în 
format electronic în anul 2020 pentru personalul din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Buzău, cuprins în Anexa care face parte 
integrantă din prezenta dispoziție. 

   Art.2. Perioada de valabilitate a voucherelor de vacanţă emise în perioada 
mai 2019-decembrie 2019, se prelungeşte până la data de 31 mai 2021, 

conform dispozițiilor art.2 din O.U.G. nr. 35/2020.  
   Art.3. (1) Direcţia economică, Serviciul salarizare, monitorizare cheltuieli de 

personal, Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare şi Serviciul 

achiziţii publice şi contracte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
dispoziţii. 

       (2) Conducătorii structurilor funcţionale din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului judeţean Buzău vor asigura aducerea la cunoştinţa 

personalului din subordine a Regulamentului privind acordarea voucherelor de 
vacanță.     

    Art.4. Serviciul managementul documentelor și relații publice-Direcţia 
juridică şi administraţie publică locală va comunica prezenta dispoziţie 

structurilor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
judeţean Buzău.  

 
 

BUZĂU, 10 iunie 2020. 

  

 
PREŞEDINTE, 

 
               PETRE – EMANOIL NEAGU       

                          
 

 
 

 
 

             AVIZAT PENTRU LEGALITATE                     

        SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 

              MIHAI–LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 










