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HOTARAREA NR. 12/30.04.2015 
Privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Poliţiei Locale Stefanestii 

de Jos 
 

 

Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta ordinara in data de 
30.04.2015                    
Având in vedere: 

- notă de fundamentare a şefului Poliţiei Locale Stefanestii de Jos dl. Serban 
Constantin; 

- expunerea de motive a Primarului comuna Stefanestii de Jos privind 
acordarea normei de hrană personalului poliţiei locale prevazute de Legea 
155/2010;   
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local; 
 -  Hotărârea Consiliului Local  Stefanestii de Jos nr. 51/17.12.2010 privind 
infiinţarea Poliţiei Locale; 
-   OG 26/1994, privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului 
din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, 
republicata, cu modificarile si compeltarile ulterioare; 
-  art. 351 din Legea poliţiei locale 155/2010 a Politiei locale, coroborat cu 
prevederile HG 171/2015 privind stabilirea metodologiei si a regulilor de 
aplicare a drepturilor prevazute la art. 351 (1) din Legea politiei locale nr. 
155/2010, si cu Ordinul MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocatiei 
valorice a normei de hrana acordata personalului politiei locale, 
- in temeiul art. 45 alin. 2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică 
locală modificată şi completată prin legea nr. 286/2006, 

 
HOTARASTE  

 
               Art. 1. Incepând cu data prezentei, se acordă norma de hrană poliţiştilor 
locali dupa cum urmeaza: 
- Functionarilor publici care ocupa functii publice specifice de politist local si 

personalului de conducere, norma nr.6 in cuantum de 24 lei / zi  
- Personalul politiei locale care lucreaza in ture sau in schimburi, şi norma nr. 12 B 

2 lei/zi. 
               Art. 2. Drepturile prevazute la art.1, vor fi acordate cu incadrarea in 
prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli al Primăriei comunei Stefanestii de Jos. 
               Art. 3. Secretarul Consiliului Local va comunica prezenta hotarare in 
conditiile legii.  
                                                                                                                                              
PRESEDINTE SEDINTA,                                             SECRETAR COMUNA, 

 

 
Consilieri prezenti: 12 
 
Cu un numar de ___11___ voturi “pentru” din 14 consilieri in functie 
 


