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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind modificarea şi completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 135 din 27.11.2014 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 19.02.2015, 

        Analizând necesitatea modificării şi completării Hotărârii de Consiliu Local nr. 135 din 

27.11.2014 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;      

 Ţinând cont de Raportul de specialitate nr. 20082/17.02.2015  al Direcţiei Poliţia Locală şi  

Avizele Comisiilor de specialitate; 

        Având în vedere prevederile art. 35¹ din Legea Poliţiei locale nr. 155 din 2010, cu modificările 

şi completările ulterioare; 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 şi ale art. 59 şi ale art. 60 din Legea nr. 24 din 

2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 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); al 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 completează Hotărârea de Consiliu Local nr. 135 din 27.11.2014 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, astfel, după articolul nr. 1 se 

introduce un nou articol nr. 1 indice 1, cu următorul cuprins : „Art. 1¹. Se aprobă Regulamentul 

privind acordarea/suspendarea acordării contravalorii financiare a Normei de hrană nr. 6, respectiv 

a Normei de hrană nr. 12 B, personalului Direcţiei Poliţiei Locale din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Săcele, conform Anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.” 

 

       Art. 2.  Se modifică şi va avea următorul cuprins articolul nr. 2 din Hotărârea de Consiliu Local 

nr. 135 din 27.11.2014 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 : „Finanţarea sumelor necesare acordării normei de hrană, stabilită la art. 2 din prezenta 

hotărâre, se va suporta din bugetul local, iar plata efectivă a acestor drepturi se va face, 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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   Anexă : Regulamentul privind acordarea/suspendarea acordării contravalorii financiare a Normei 

de hrană nr. 6, respectiv a Normei de hrană nr. 12 B, personalului Direcţiei Poliţiei Locale din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele 

  
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                   CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                      SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

    JITARU GHEORGHE                                                             C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

 

 

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. Direcţia Economică 
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Anexă la Hotărârea de Consiliul Local nr. 22 /19.02.2015 

 

REGULAMENT 

privind acordarea/suspendarea acordării contravalorii financiare a  

Normei de hrană nr. 6, respectiv a Normei de hrană nr. 12 B, 

personalului Direcţiei Poliţiei Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele 

 

 

  Art. 1.  Începând cu data de 01.02.2015,  poliţiştii locali ai Direcţiei Poliţiei Locale din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Săcele, numiţi pe funcţii publice de conducere  şi de execuţie, beneficiază de norma 

de hrană,  în conformitate cu prevederile Legii poliţiei locale nr. 155/2010  republicată, modificată prin O.U.G.  nr.  

65/2014, coroborate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace ale personalului din 

sectorul de apărare naţională, ordine  publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.2.  Personalului Direcţiei  Poliţiei Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Săcele, care beneficiază de norma de   hrană,  în condiţiile prezentului Regulament,  i se acordă Norma de hrană nr. 6,  

respectiv Norma de hrană nr. 12 B, ca şi supliment acordat numai pe timpul lucrului efectiv, pentru personalul care 

lucrează în ture sau schimburi, similar cu efectivele MAI care desfăşoară activităţi de asigurare a ordinii şi liniştii publice şi 

de intervenţie. 

Art.3. Personalului menţionat la art. 1 beneficiază,  începând cu data de 01.02.2015, de contravaloarea financiară 

a Normei de hrană nr. 6, în cuantum de 24 lei/zi calendaristică, respectiv a Normei de hrană nr. 12 B, în cuantum de 2 lei, 

neimpozitabili. 

Art. 4. (1). Valoarea financiară a normei de hrană care se acordă,  în condiţiile prevăzute la art. 3, se actualizează,  

în mod unitar,  de către Consiliul Local  al Municipiului Săcele, în condiţiile în care aceasta se actualizează de către 

Ministerul Apărării Naţionale, împreună cu celelalte instituţii publice din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi 

siguranţă naţională, în funcţie de indicii preţurilor de consum pentru actualizare la rata inflaţiei a elementelor patrimoniale, 

capitolul „Mărfuri alimentare" , publicaţi de către  Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri. 

(2) Actualizarea valorii financiare a normei de hrană se face periodic,  pe baza indicilor preţurilor de consum 

prevăzuţi la alin. ( 1), dacă rezultă diferenţe de peste 5% faţă de luna în care s-a stabilit ultima valoare. 

(3) Valoarea financiară lunară se calculează prin înmulţirea valorii financiare zilnice a normei de hrană cu 

numărul de zile calendaristice din luna respectivă. 

Art. 5.  Potrivit Sistemului european de conturi 1995 (ESA 95), aprobat prin Regulamentul (CE) nr. 2223/96, se 

acordă, obligatoriu, tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, drepturile  băneşti oferite de angajator personalului 

propriu, inclusiv cele ce reprezintă contravaloarea în bani a unor drepturi de hrană, reprezentând drepturi de  natură 

salarială. Acestea se încadrează la titlul bugetar „Cheltuieli de personal", articolul „Cheltuieli salariale în natură ", 

alineatul „Norme de hrană". 

Art. 6. Pe timpul concediului pentru incapacitate temporară de muncă, concediului de maternitate, concediului 

pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap, până la implinirea vârstei de 

3 ani, acordate conform legii şi în alte situaţii în care se suspendă raportul de serviciu, se suspendă acordarea valorii 

financiare neimpozabile, actualizată a normei de hrană, personalului care beneficiază de acest drept, pe toată perioada în 

care se află în această stare. 

Art. 7.  Acordarea/suspendarea acordării contravalorii financiare a normei de hrană personalului Direcţiei Poliţia 

Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, care beneficiază de acest drept, se face la 

sfârşitul fiecărei luni, nominal, în baza pontajului, prin referat al Directorului Executiv al Direcţiei Poliţiei Locale. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      PRIMAR 

    CONSILIER LOCAL                                                                                 EC. NISTOR RADU FLOREA 

    JITARU GHEORGHE 
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