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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind aprobarea acordării normei de hrană personalului Direcţiei Poliţiei Locale din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, începând cu data de 01.01.2015 

  
         Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.11.2014, 
         Analizând posibilitatea acordării normei de hrană poliţiştilor locali, în limita bugetului aprobat, de 
către autorităţile administraţiei publice locale;    
         Având în vedere Raportul de specialitate nr. 54725 / 20.11.2014 al Direcţiei Poliţia Locală şi  Avizele 
Comisiilor de specialitate; 

Văzând prevederile art. 35¹ din Ordonanţa de Urgenţă nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative şi ale Ordonanţei de Guvern nr. 26/1994, republicată, privind drepturile de hrană, în timp 
de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
         În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (1); alin. (2) lit. b), lit. d); alin. (4) lit. a); alin. (6) lit. a) pct.7; ale art. 
45 alin.(1); ale art. 61 alin. (2); ale art. 115 alin. (1) lit. b)  şi al art. 117 lit. a)  din  Legea nr. 215 / 2001 
privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi modificările ulterioare 
   

H O T Ă R Ă Ş T E : 
  
    Art. 1.  Se aprobă acordarea normei de hrană, în limita bugetului aprobat, personalului Direcţiei Poliţiei 
Locale, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, începând cu data de 
01.01.2015. 
    Art. 2.  Finanţarea sumelor necesare acordării normei de hrană, se va suporta din bugetul local, iar plata 
efectivă a acestor drepturi se va face după aprobarea bugetului local pe anul 2015 şi în condiţiile respectării 
plafonului maxim de cheltuieli de personal. 
    Art. 3. Primarul Municipiului Săcele va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 
Hotărârea a fost adoptată:   17  voturi pentru 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la momentul votului: 17 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 1 ex.  Direcţia Poliţia Locală 
- 1 ex. Serviciul Contabilitate  Financiar Salarizare Buget Ordonanţare C.F.P. 

 
 


