ROMANIA
UDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SNAGOV
J

HOTARARE
privind acordarea tichetelor de masa salariatilor din aparatul de specialitarp
al primarului comunei Snagov
Consiliul local al comunei Snagov avand in vedere :
Expunerea de motive a consilierilor locali Anghel Mihai, Andrei I Ion, Manea Eugen,
Stan Nicolae si Zaharia Danut nr 15818/19,12.2014 privind acordarea tichetelor de
masa salarialilor din aparstul de specialitare al primaiuluicomunei Snagov
Raportul de specialitate nr 15819119.12.2014 privind acordarea tichetelor dq masa
salariatilor din aparatul de specialitate al primarului comunei Snagov
conformi(ale cu prevederile
prevederile legii nr 29112013 privind modificarea tegii nr 14211998 privind
acordarea tichetelor de masa, eu modificaril€ si completarile ulterioare;
- prevederile Hotararii Guvernului nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare
a Legii nr. 14211998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modifira.rile si
completarile ullerioarei
- prevederile Ordinului ministrului Muncii, Familiei, Prolectiei Sociale si Pefsoanelor
Varstnice nr. 2.207 din 17 noiembrie 2014 privind stabilirea valorii nominale indexate
a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 201
In lemeiul art,45 din Legea nr. 215/2001, privind administrafia publiqi locali,
republicati, modificatS ti completatd
Tn
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HOTARA$TE:

Art. l. (f). Incepand cu data de 01.01.2015 se aprolla acordarea tichetelor de masa
salariatilor din aparatul de specialitate al Primarului comunei Snagov.
(2). Tichetele de masa se vor acorda in limita prevederilor bugetului de vbnituri si
cheltuieli aprobat, potrivit legii, pentru anul 2015. Sumele destinate acoperiri valori
nominale a tichetelor de masa, vor fi cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015
intro pozitie distincta de cheltuieli, denumita ,,Tichete de masa".
(3). Angajatorul distribuie salariatilor tichetele de masa, lunar, in ultima decada a
fiecarei luni, pentru luna urmatoare.
(4). In conditiile prevazute la alin. (2), angajatorul distribuie, pe salariat, un numar de
tichete de masa corespunzator nrmarului de zile Iucratoare din luna pentru care se face
distribuirea si in limita sumelor prevazute distinct cu aceasta destinatie in bugetul de
venituri si cheltuieli aprobat, potrivit legii, la articolul bugetar,,Tichete de masa".
(5). Salariatului ise va acorda, lunar, un numar de tichete de masa egal cu numarul
de zile in care este prezent la lucru in unitate.
(6). Salariatul are obligatia sa restituie angajatorului, la finele fiecarei luni, precum si
la incetarea contractului individual de munca, tichetele de masa neutilizate, in cazul

telor de masa pe suport de hartie, sau valoarea corespurzatoare tichetelor de masa
tilizate, in cazul tichetelor de masa pe suDort electronic.
(7), Salariatii nu pot primi tichete de masa in situatiile in care : isi electueaza
ul de odihna, zilele de sarbatori legale, sunt abselti de la munca.
(8). Valoarea nominala a unui tichet de masa va fi cea stabilita conform legilor itr

Art,2.

Prevederile Drezentei hotarari vor

fi

duse la indeplinire de catre Primarul

unei Snagov.
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