
     
  

    HOTĂRÂRE                                          

  privind acordarea tichetelor de masă salariaților din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Daia 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

 

Având în vedere: 

 -procesul -verbal nr. 26/2014 

 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 31/2014 

 -raportul secretarului comunei Daia  nr. 33/2014 

 -raportul de avizare al comisiei  juridice nr. 453 /2014  

  -prevederile Lg.nr.291/2013 pentru modificarea Lg nr. 142/1998 privind acordarea 

 tichetelor de masă 

 -prevederile art.6 din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în  administraţia 

 publica , republicată 

 -prevederile art.14 ,alin.4 din Lg.nr.273/ 2006 privind finanțele publice locale ,cu modificările 

şi  completările ulterioare   

 -prevederile O.G.nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare ,cu 

modificările şi  completările ulterioare 

 -H.G. nr. 5 din 14 ianuarie 1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 

 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă cu modificările şi completările ulterioare 

 -prevederile Ordinului M.M.F.P.S.P.V. nr.882/2013 pentru stabilirea valorii nominale 

 indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2013 

  In temeiul art.45, alin.1,art.115(1), lit.,,b,, din Legea nr.215/2001 a administraţiei 

 publice locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare 

 

H O T A R A Ş T E 

 

 Art.1.(1) Se aprobă acordarea tichetelor de masă salariaților din aparatul de specialitate 

al primarului comunei Daia . 

(2)Tichetele de masă se vor  acorda  fără a se depăși nivelul maxim al cheltuielilor de 

personal aferent bugetului  de venituri şi cheltuieli  aprobat, potrivit legii.  Sumele 

destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de masa, vor fi cuprinse în bugetul de 

venituri și cheltuieli într-o poziţie distinctă de cheltuieli, denumita "Tichete de masa ,,. 

(3) Tichetele de masă se vor  acorda  începând cu data la care prevederile 

O.G.nr.29/2013 își vor înceta aplicabilitatea . 

 ( 4) Angajatorul distribuie salariatilor tichetele de masa, lunar, in ultima decada a 

fiecarei luni, pentru luna urmatoare. 

    ( 5) In conditiile prevazute la alin. (2), angajatorul distribuie, pe salariat, un numar de 

tichete de masa corespunzator numarului de zile lucratoare din luna pentru care se face 

distribuirea și în limita sumelor prevăzute distinct cu aceasta destinaţie în bugetul de 

venituri şi cheltuieli aprobat, potrivit legii,  la articolul bugetar "Tichete de masa". 



         ( 6 )Salariatului i  se va acorda , lunar, un număr de tichete de masă  egal cu numărul de 

zile  în care este prezent la lucru în unitate. 
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.     (7)Salariatul are obligaţia să restituie angajatorului, la finele fiecărei luni, precum şi 

la încetarea contractului individual de muncă, tichetele de masă neutilizate, în cazul 

tichetelor de masă pe suport hârtie, sau valoarea corespunzătoare tichetelor de masă 

neutilizate, în cazul tichetelor de masă pe suport electronic. 

( 8)Salariații nu pot primi tichete de masă  în situațiile în care : își efectuează concediul 

de odihnă , beneficiază de zile libere plătite în cazul unor evenimente familiare deosebite, 

zilele de sărbători legale , sunt absenți de la locul de muncă. 

( 9 )Valoarea nominală a unui tichet de masă va fi cea stabilită conform legilor în 

vigoare. 

Art.2.Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei  Daia 

începând cu data intrării legale în vigoare a prezentei hotărâri. 

 Art.3. Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data la care prevederile O.G.nr.29/2013 își vor 

 înceta aplicabilitatea . sau la o  dată  reglementată  prin act normativ . 
 

 
                                     

.  
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, 

 MONICA BOLINTIȘ      NICULINA CHIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAIA, 30.01 .2014 

Nr. 3 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului Local al 
 

comunai Daia 


