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DISPOZIŢIA Nr. 41 

din 16. 05. 2022 
privind  acordarea voucherelor de vacanţă pentru salariaţii din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului  comunei Rosiori, județul Bihor 

 

 

   Analizând prevederile: 
- Ordonanţei de Urgenţă nr. 131/2021 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 

prorogarea unor termene; 
- Ordonanţei de Urgenţă nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de 

vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Văzând  Hotărârea Consiliului Local nr. 16/17.02.2022 privind aprobarea bugetului Comunei Rosiori pe anul 2022; 
    
     În temeiul  prevederilor  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  art.155 şi art. 196 alin.1 lit.b. cu 
modificările și completările ulterioare;  
 
          Primarul comunei Roşiori 

DISPUNE: 
 
 

       Art.1 Se aprobă acordarea voucherelor de vacanţă pentru salariaţii comunei Rosiori , județul Bihor în 
cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, în limita sumelor prevăzute în bugetul local, alocate cu această 
destinație. 
      Art.2 Se aprobă regulamentul intern  de acordare a voucherelor de vacanţă pentru salariaţii din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului  comunei Rosiori, județul Bihor, conform anexei, care face parte 
integrantă din prezenta dispoziție; 
     Art.3 Voucherele de vacanţă aferente anilor 2022-2026 se emit doar pe suport electronic. 
     Art.4 Se desemnează responsabil cu gestionarea voucherelor de vacanță pe suport electronic 
d-ra Mihale Ioana Alina – consilier I superior în cadrul compartimentului financiar-contabil din aparatul de 
specialitaate al primarului comunei Roșiori; 
    Art.5  Prezenta dispoziție se comunică, în termenul prevăzut de lege cu:  Instituția Prefectului - Județul 
Bihor, salariații din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rosiori, persoana responsabilă cu 
gestionarea voucherelor de vacanță din cadrul compartimentului financiar-contabil și se aduce la cunoștință 
publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în format electronic, la pagina de internet 
www.rosiori.ro, în subeticheta „DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE” 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMARUL COMUNEI RO ȘIORI, 
 

���� …………………………….……… 
                  Ec.Kelemen Zoltan 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


