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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind modificarea şi completarea Regulamentului privind acordarea / suspendarea acordării 

contravalorii financiare a Normei de hrană nr. 6, respectiv a Normei de hrană nr. 12 B, personalului 

Direcţiei Poliţia Locală Săcele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, 

aprobat prin H.C.L. nr. 22 / 19.02.2015 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 135 /27.11.2014 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.11.2015, 

   Analizând necesitatea modificării şi completării Regulamentului privind acordarea/ suspendarea  

acordării  contravalorii financiare a Normei de hrană nr. 6, respectiv a Normei de hrană  nr. 12 B, personalului 

Direcţiei Poliţia Locală Săcele din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului Municipiului Săcele, aprobat 

prin H.C.L. nr. 22 / 19.02.2015  privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 135 /27.11.2014; 

             Văzând Raportul de specialitate nr. 20831/17.11.2015 al Direcţiei Poliţia Locală şi Avizele Comisiilor 

de specialitate; 

 Având în vedere prevederile Legii Poliţiei Locale nr. 155 / 2010, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; ale O.U.G.  nr. 65 / 2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative; ale 

H.G. nr. 17 / 2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35 ^ 

1 alin (1) din Legea Poliţiei Locale nr. 155 / 2010, coroborate cu prevederile O.G. nr. 26 / 1994 privind 

drepturile de hrană în timp de pace ale personalului din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi 

siguranţă naţională, republicată, 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, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul dispoziţiilor art. 36  alin (1); alin (2) lit a), 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 completările ulterioare, 

 

                                           HOTĂRĂŞTE : 

  

 Art. 1. Se modifică şi se completează Regulamentul privind acordarea / suspendarea  acordării  

contravalorii financiare a Normei de hrană nr. 6, respectiv a Normei de hrană  nr. 12 B, personalului Direcţiei 

Poliţia Locală Săcele din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului Municipiului Săcele, aprobat prin 

HCL nr. 22 / 19.02.2015  privind modificarea şi completarea H.C.L.  nr. 135 /27.11.2014, după cum urmează :  

 Art. 1. va avea următorul cuprins : „Începând cu data de 01.02.2015, poliţiştii locali ai Direcţiei 

Poliţiei Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, numiţi în funcţii 

publice de conducere şi de execuţie, beneficiază de norma de hrană, în conformitate cu prevederile  

Legii poliţiei locale nr. 155 / 2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin OUG nr. 65 / 

2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative, ale H.G.  nr. 171 / 2015 privind  stabilirea 

metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35 ^ 1  alin (1) din Legea Poliţiei Locale 

nr. 155 / 2010 , coroborate cu prevederile OG nr. 26 / 1994 privind drepturile de hrană în timp de pace ale 

personalului din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare." 

 Art. 3  va avea următorul cuprins: 

 "Personalul menţionat la art. 1 beneficiază, începând cu data de 01.02.2015, de contravaloarea 

financiară a Normei de hrană nr. 6, respectiv a Normei de hrană nr. 12 B, sumele respective fiind 

neimpozabile." 

 Art. 4 (1) va avea următorul cuprins: 
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„ Valoarea financiară a Normelor de hrană care se acordă în condiţiile prevăzute la art. 3 se actualizează în 

mod unitar prin Dispoziţie emisă de Primarul Municipiului Săcele, în condiţiile în care aceasta se actualizează 

conform prevederilor legale în vigoare prin Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice. 

Art. 4 (1) va avea următorul cuprins: 

„Valoarea financiară a Normei de hrană se calculează prin înmulţirea valorii financiare zilnice a normei de 

hrană cu numărul de zile calendaristice din luna respectivă." 

 

 Art. 2. Celelelate prevederi ale Regulamentului 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, rămân neschimbate. 

 

 Art. 3 Primarul Municipiului Săcele va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

 
  

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

        MAGDƠ JÁNOS                                                            C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/7ex. 

Hotărârea a fost adoptată:           voturi pentru 

Nr. consilierilor în funcţie:  

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Financiar, Contabilitate,  Salarizare, Buget, Ordonanțare C.F.P. 

- 1 ex. Compartimentul Resurse Umane 


