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HOTĂRÂRE 
privind acordarea normei de hrană pentru personalul Poliţiei Locale 

 a comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova 
 

 Avand in vedere: 
Expunerea de motive nr. 4043/17.04.2015 a Primarului comunei Tirgsoru Vechi si 

Raportul de specialitate al Sefului Serviciului Politiei Locale nr. 4046/17.04.2015, prin care se 
propune aprobarea acordării normei hrană, pentru personalul Poliţiei Locale a comunei Tirgsoru 
Vechi; 

În temeiul prevederilor art. 11 din O.U.G. nr. 65/2014 privind modificarea şi completarea 
unor acte normative ; 

În conformitate cu prevederile art. 21 din O.U.G. nr. 2/2015 privind modificarea şi 
completarea unor acte normative ; 

Văzând prevederile art. 14 si 351 din Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale ; 
In baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994, care reglementează acordarea 

normei de hrană, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 196/2005 de aprobare a 
Strategiei Ministerului Administraţiei si Internelor de realizare a ordinii si siguranţei publice 
pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale, potrivit căreia, Poliţia 
Locală face parte din structura forţelor de ordine si siguranţă publică complementare ; 

In baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 171/2015 privind stabilirea drepturilor de 
hrană, în timp de pace, ale personalului aparţinând structurilor Ministerului de Interne, căruia i se 
aplică Statutul poliţistului; 

Conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi Adminstraţiei Publice nr. 
496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului 
poliţiei locale; 

In temeiul art. 36 aliniatul (2) li.b, alin.4 lit.a, alin.6 lit.a pct.7, art. 45 aliniatul (2) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta 
hotarare: 

Art.l. - Se aprobă acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Poliţiei Locale a 
comunei Tirgsoru Vechi, funcţionari publici cu funcţie specifică de poliţist local si personal 
contractual, incepand cu data de  1.01.2015. 

Art.2. - Norma de hrană se acordă pe bază de alocaţie valorică neimpozabilă, după cum 
urmează : 

- Funcţionari publici cu funcţie specifică de poliţist local - 18 lei/zi calendaristică 
- Personal contractual - 18 lei/zi calendaristică 
- Personalul poliţiei locale care lucrează în ture sau schimburi - 21ei/zi calendaristică. 



Art.3. - Norma de hrană lunară se calculează prin înmulţirea valorii financiare zilnice a 
alocaţiei valorice cu numărul de zile calendaristice din luna respectivă. 

Art.4. - Finanţarea sumelor necesare suportării normei de hrană stabilită la art. 2, se va 
suporta din bugetul comunei, plata efectuandu-se in limita bugetului aprobat. 

Art.5. - Serviciul Contabilitate - Financiar si Serviciul Poliţia Locală, vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.6. - Secretarul comunei va aduce la cunoştinţă celor interesaţi prevederile prezentei 
hotărâri. 
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