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CONSILIUL LOCAL

HOTARANE
privind acordarea normei de hrani politigtilor locali ai oragului Bicaz

Consiliul local al orasului Bicaz, iudetul Neamf,
AvAnd in vedere prevederile art.2, alin(1), lit a) lgi cele ale art 30, lit c) din

Legea poliliei locale nr.15512010, republicatd, ale art. Xl din O.U.G. nr. 6512014
privind modoficarea gi completarea unor acte normative gi ale arl2, alin 1 gi alin 2
din OG nr 2611994, privind drepturile de hrand, in timp de pace, ale personalului din

sectorul de apdrare nationald, ordine publicd gi siguranti nationald, republicatd 9i
actualizati, conform cdruia se stabilegte acordarea de hrand gratuitd pentru
personalul unor structuri de ordine publicd gi sigurantd publicd;

Conform art 1, lit b) din Ordinul nr.77612015 din 30 septembrie 2015 pentru

modificarea _O"-fd"in_U.!"Uj. ministrului dezvoltdrii regionale gi administraliei publice nr. 496/2015
privind contravaloarea alocatiei valorice a normei de hrand acordatd personalului poliliei

locale
Ludnd act de raportul de specialitate nr. 3872118.04.2017, de expunerea de motive

a primarului cu nr 3873118.04.2017 gi de avizul favorabil comisiilor de specialitate,
in temeiul art.45 alin. 1 si art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr.21512001, privind

administratia publicd localS, republicatd cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

HOrAnAgre:

Art.1. Aprobd acordarea normei de hrand poliligtilor locali din cadrul
Serviciului Politiei Locale a oragului Bicaz, in cuantum de 32 lei lzi, incepdnd cu
01.05.2017.

Art. 2. Primarul oragului Bicaz, prin aparatul de specialitate, va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotirAri;

Art. 3. Prin grija secretarului oragului, prezenta hotdrAre se va comunica
persoanelor gi autorititilor interesate.

PRIMAR.

NR.
Din



PRTMAR|A ORA$ULUT BTCAZ
NR. 3872/18.04.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
La Proiectul de Hotdrdre privind acordarea normei de hrani

politigtilor locali ai oragului Bicaz

AvAnd in vedere modificdrile de ordin legislativ la art 35^1 din Legea Politiei Locale nr
155i2010 gi in OUG nr 6512014 privind modificarea gi completarea unor acte normative, care
prevdd la ad Xl faptul cd incepAnd cu 1 ianuarie 201 5 sd se acordare norma de hrand politigtilor
locali, de cdtre autoritdlile administraliei publice locale, prin hotdrdrea consiliului local;

Conform prevederilor OG nr 2611994 privind drepturile de hrand, in timp de pace, ale
personalului din sectorul de apdrare nationald, ordine publicd gi siguranld nalionald, republicati,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare, prevede in anexd calculul necesarului zilnic de calorii
in baza cdruia poate fi individualizat cuantumul normei de hrand necesar oentru acooerirea
nr.de calorii zilnice.

linAnd cont de Hotdrdrea Guvernului nr. 17112015 privind stabilirea metodologiei qi a
regulilor de aplicare a drepturilor prevdzute la art.35^1 alin. (1) din Legea poliliei locale nr.
155t2010.

' Conform aft 1, lit b) din Ordinul nr. 77612015 din 30 septembrie 2015 pentru modificarea
Or-dinUlui ministrului dezvoltdrii regionale gi administra!iei publice nr. 49612015 privind
contravaloarea alocaliei valorice a normei de hrand acordatd personalului poliliei locale este de
32lei/zi (norma nr. 61.

Avdnd in vedere cuantumul mai sus ardtat cu valoarea de reper fixat de lege care, in
cazul Poliliei Locale este valabil doar pentru poliligti locali (fdrd personal contractual agenti de
pazit), propun spre aprobare acordarea normei de hrand poliligtilor locali in valoare de 32 leilzi,
incepAnd cu 01.05.2017.

AR,



PRTMARTA ORA$ULUt BTCAZ
NR. 3873/18.04.2017

REFERAT DE APROBARE
Asupra Proiectului de Hotdrdre privind acordarea normei de hrand politigtilor locali

Av6nd in vedere modificdrile de ordin legislativ la art 35^1 din Legea Politiei Locale nr
155/2010 gi in OUG nr 6512014 privind modificarea gi completarea unor acte normative, care
prevdd Ia ad Xl faptul cd incepAnd cu 1 ianuarie 2015 sa se acordare norma de hrani poliligtilor
locali, de cdtre autoritdlile administratiei publice locale, prin hotdrdrea consiliului local;
, in cadrul Primdriei oragului Bicaz, avem trei Poliliqtii locali care beneficiazd ?n prezent
de norma de hrand in valoare de 12leilzi.Gonform Ordinului77612015, norma de hrand este de
32leilzi.

Conform prevederilor OG nr 2611994 privind drepturile de hrand, in timp de pace, ale
personalului din sectorul de apdrare nationald, ordine publicd gi siguranld nalionald, republicatd,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare, prevede in anexd calculul necesarului zilnic de calorii
in baza cdruia poate fi individualizat cuantumul normei de hrand necesar pentru acoperirea
nr.de calorii zilnice.

lindnd cont de HotdrArea Guvernului nr. 17112015 privind stabilirea metodologiei gi a
regulilor de aplicare a drepturilor previzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliliei locale nr.
155t2010.

Conform art 1, lit b) din Ordinul nr.77612015 din 30 septembrie 2015 pentru
modificarea QfditUlJ. ministrului dezvoltdrii regionale 9i administraliei publice nr. 49612015
privind contravaloarea alocatiei valorice a normei de hrand acordatd personalului poliliei locale
este de 32lei/zi (norma nr. 61.

AvAnd in vedere cuantumul mai sus ardtat cu valoarea de reper fixat de lege care, in
cazul Poliliei Locale este valabil doar pentru poliligti locali (fdrd personal contractual agenti de
pazd), propun adoptarea unei hotdrAri in vederea acorddrii normei de hrand poliligtilor locali in
valoare de 32 leilzi , incepdnd cu 01 .05.2017 .

RESURSE UMANE,
cons suo Parnic Maricica



Ordin nr. 11612015 - text procesat prin programul LEX EXPERT

ORDIN Nr.71612015 din 30 septembrie 2015

pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltdrri regionale qi administraliei publiee m. 49612015

privind contravaloarea alocaliei valorice a normei de hrand acordatd personalului poliliei locale

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE $I ADMINISTRATIEI PUBLICE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 737 diN 1 OCtOMbriE 2015

JinAnd cont de prevederile art. 35^1 alin. (1) din Legea poliliei locale nr.I55l20l0, republicatd,

cu modificdrile gi completdrile ulterioare, precum qi ale art. 12 ahn. (1^1) din Ordonanfa de urgen{a a

Guvernului nr.8312014 privind salartzarca personalului pldtit din fonduri publice in anul 2015,
precum gi alte mdsuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobatd cu modificdri qi completdri prin
Legea nr. 7 Il20I5, cu completdrile ulterioare,

luAnd in considerare prevederile art. 2 ahn. (1) qi ale art. 3 din Ordonanla Guvernului m. 261\994
privind drepturile de hrand, in timp de pace, ale personalului din sectorul de apdrare na\tonald,

ordine publicd qi siguran{d nalionald, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, precum
qi Adresa Ministerului ApS"rdrii Nalionale nr. 5.719 din23 septembrie 2015 prin care se comunicd
contravaloarea alocafiei valorice a normei de hrand,

?n temeiul art.6 dtn HotdrArea Guvernuluinr.ITIl20l5 privind stabilirea metodologiei qi a

regulilor de aplicare a drepturilor prev[zute la art.35^1 alin. (1) din Legea poliliei locale nr.

15512010 gi al art. 12 alin. (7) din Hotdrdrea Guvernuluinr.Il20l3 privind organizarea qi

funclionarea Ministerului Dezvoltdrii Regionale qi Administraliei Publice, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare,

ministrul dezvoltArii regionale gi administraliei publice emite prezentul ordin.

ART. I
Articolul 1 din Ordinul ministrului dezvoltdrii regionale qi administraliei publice nr.49612015

privind contravaloarea alocaliei valorice a normei de hrand acordatd personalului poliliei locale,
publicatinMonitorul Oficial al Romdniei, ParteaI,nr.2I5 din 31 martie 2015, cumodificf,rile
ulterioare, se modificd qi va avea urmdtorul cuprins:

''ART. 1

incepdnd cu 1 octombrte 2015, contravaloarea alocaliei valorice a normei de hrand, stabilita in
conformitate cu prevederile HotdrArii Guvernului nr . 17 11201 5 privind stabilirea metodologiei qi a
regulilor de aplicare a drepturilot prevdzute la art.35^1 alin. (1) din Legea poliliei locale nr.
155/2010, este:

a) norma nr. 1, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanla Guvernului nr. 2611994 privind drepturile de

hrand, in timp de pace, ale personalului din sectorul de apdrare nafionalS, ordine publica qi siguran{a
nalionald, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare - 25leilzi;

b) norma nr. 6, potrivit anexei nr. 1 la Ordonan{a Guvernului nr.2611994, republicatd, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare - 32leilzi;
c) norma m. 12 "B", potrivit anexei nr. i la Ordonanla Guvernulur nr.26l\994, republicatd, cu

modificdrile qi completdrile r"rlterioare - 5leilzi."
ART. II
Prezentul ordin se publicd in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea I.

Ministrul dezvoltdrii regionale gi administraliei publice,
Sevil Shhaideh

Bucureqti, 30 septembrie 2015.
Nr. 776.


