Acordarea voucherelor de vacanță, obligatorie în primării în anul 2018
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C ă t r e

TOATE PRIMĂRIILE

În anul 2018, instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv cele locale, au obligaţia legală de a
acorda o indemnizaţie de vacanţă, sub formă de vouchere de vacanţă, în temeiul OUG nr. 8/2009.
Asta prevede OUG nr. 90/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor
acte normative şi prorogarea unor termene. Totodată, potrivit art. 9 alin. (3) din această Ordonanţă, cuantumul
voucherelor de vacanţă ce se vor acorda în anul 2018 nu se va lua în calcul la determinarea limitei de 30% sporuri,
compensaţii, adaosuri, prime, premii şi indemnizaţii, prevăzută la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017.
Voucherele trebuie acordate obligatoriu, până la 1 Decembrie 2018, în cuantum de 1.450 lei
OUG nr. 8/2009, privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modif. și compl. ult., prevede obligația
instituţiilor şi autorităţilor publice de a acorda, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie,
până la 30 noiembrie 2018, o singură indemnizaţie de vacanţă sau o singură primă de vacanţă, după caz, sub
formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.
În temeiul art. 1 alin. 2^4 din ordonanță, Sindicatul Administrației Publice ”Forța Legii”, ca organizaţie
sindicală legal constituită și reprezentativă, consideră că voucherele de vacanţă, care nu au fost acordate în cursul
anului 2017, trebuie și este obligatoriu să fie aprobate și acordate de instituțiile angajatoare în cursul acestui an.
Normele metodologice sunt aprobate
Normele metodologice privind acordarea tichetelor de vacanţă au fost aprobate prin HG nr. 215/2009.

URGENȚA: aprobarea bugetelor locale, în care trebuie prevăzute Voucherele de vacanță
În temeiul prevederilor legale mai sus arătate, în proiectul de buget pe anul 2018 trebuie prevăzute
și alocate sume cu această destinaţie, pentru acordarea indemnizaţiei de vacanţă, sub formă de vouchere.
Punem în vedere tuturor instituțiilor publice angajatoare să propună Consiliilor locale proiecte de buget
care să cuprindă contravaloarea voucherelor de vacanță.
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