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H O T A R A R E A  Nr. 84 
privind stabilirea cuantumului normei de hrană personalului  

din cadrul Poliției Locale a comunei Poarta Albă  
 

Consiliul Local al Comunei Poarta Albă întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 
05.07.2016; 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de dl. primar Delicoti Vasile, raportul 
compartimentului de specialitate, avizul comisiilor nr. 1, 2 şi 3 precum şi avizul de legalitate al 
secretarului comunei, H.C.L. nr. 78/30.09.2011 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a Poliţiei Locale a Aparatului de Specialitate al Primarului. 

În conformitate cu prevederile  Legii nr. 155/2010 a Poliției Locale, Ordinul ministrului dezvoltarii 
regionale si administratiei publice nr. 776/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii 
regionale si administratiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocatiei valorice a normei de 
hrana acordata personalului politiei locale, O.G. nr.24/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, 
ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, Hotărârea de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea 
Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale; 

În baza prevederilor art.36 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.45 și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E:  
 

Art.1. – Se aprobă cuantumul normei de hrană pentru personalul Poliției Locale din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Poarta Albă, în sumă de 20 lei/zi calendaristică, 
neimpozabil,  începând cu data de 01.07.2016; 

Art.2. – Norma de hrană nu se acordă personalului Poliției locale a comunei Poarta Albă în 
următoarele situații: 

- În perioada concediului de odihnă;  
- În perioada în care au dreptul la indemnizația pentru creșterea copilului; 
- În perioada concediilor medicale; 
- Pe timpul suspendării raportului de serviciu, respectiv a contractului de muncă; 
- În caz de nerespectare a atribuțiilor prevăzute în fișa postului; 
Art.2. – Primarul  comunei Poarta Albă împreună cu Biroul Contabilitate, buget-finanțe, impozite 

și taxe și resurse umane vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre; 
Art.3. - Secretarul comunei Poarta Albă va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului – 

judeţul Constanţa pentru control şi verificarea legalităţii, Primarului comunei Poarta Albă, judeţul 
Constanţa, compartimentului achiziții şi o va face publică prin afișare.   

Art.4. - Prezenta hotărâre a fost adoptată  cu un număr de  11 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 
0 „abţineri”, din totalul de   11  voturi exprimate. 
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