
privind modificarea llotArãrea Consiliului Local nr. 40 din 26.03.2015 privind 
aprobarea normei de hranA a poliiflhlor beau 

Consiliul Local orauIui Cominefli, judeul Baclu, Intrunit In sedinta ordinara din 13.10.2015; 
Avanj in vedere: 

- Referatul de specialitate al Directorului Politiei Locale Comanefli nr. 15101 din 01.10.2015 
- Hotärârea Consiliului Local ComAneti nr.40 din 26.03.2015 privind aprobarea normei de hranA a 

poliitilor locali §i revocarea Hotarârii Consiliului Local nr.149/19.12.2014; 
- HotArârea Consiliului Local Comaneti nr.97 din 31 .07.2015 privind modificarea Hotararea Consiliului 
Local nr. 40 din 26.03.20 15 privind aprobarea normei de hranA a politiflilor beau 
- HotAi*ea Consiliului Local ComAnefli nr.1 14 din 28.08.2015 privind modificarea Hotararea Consiliului 
Local nr. 40 din 26.03.2015 privind aprobarea normei de hrana apolitistilor locali ; 

- Expunerea de motive a Primarului oraului ComAneti; 
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Comäneti. 

In confirm itate cu: 
- prevederile art.I lit.b si c din Ordinul nr.776 din 30.09.2015 pentru moclificiarea Ordinului ministrului 
dezvoltArii regionale si administratiei publice nr.496/2015privind contravaloarea alocatiei valorice a normei 
de hranA acordata personalului politiei locale; 
- prevederile art.3 alin.(3), art.5 5i Anexa I din O.G. nr.26/1994, republicata, cu modificarile §i completarile 

ulterioare - privind drepturile de hrana, In tinip de pace, ale personalului din sectorul de apãrare nationala, 
ordine publica 5i sigurana nationala; 
- dispozitiile art. 35' din Legea nr.155/2010 - privind Politia Locala, rnodificatA §i completata prin O.U.G. 
nr.65/2014 i OUG nr.2/13.03.2015 —privind modificarea §i completarea unor acte normative; 
- dispozi(iile art.3 coroborate cu prevederile art.7 din HotArârea Guvernulul nr. 171 din 11 martie 2015 privind 
stabilirea metodologiei 5i regulilor de aplicare a drepturilor prevazute la art.35 1alin. I din Legea politiei locale 
m.155/20l0, cu modificärile i completArllc ulterioare. 	 .:.:.. ................. 

In temeiul art.36 alin.(2) liLd i a! art.45 aIm. (1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 
republicata i modificatA, adopA urmätoarea 

Art.!. Consiliul Local aproba modificarea art.2 din Hotararea Consiliului Local. nr.40 din 26.03.2015 
privind aprobarea normei de hrana a poliitilor locali care va avea urmatorul continut: 
"Art.2. Incepând cu data de 01.10.2015 so actualizeaza norma de hranA nr.6 care va fi In valoare do 32 lei, 

pe zile calendaristice i cu valoare neimpozabilA conform prevederilor art.I lit.b din Ordinul nr.776 din 
30.09.20 15 pentru modificiarea Ordinului ministrului dezvoltArii regionale 5i administratiei publice 
nr.496/20 15 privind contravaloarea alocatiei valorice a normei de hrana acordatA personalului politiei locale 
in activitate, respectiv functionari publici care ocupä func%ii publice specifice de politist local, personal 
prevãzut la art. 14 alin.(1) lit.a din Legea 155/2010, republicata, cu completArile ulterioare i personalului do 
conducere." 



Art2. Consiliul Local aproba modificarea art.3 din Hotararea Consiliului Local nr.40 din 26.03.2015 
privind aprobarea normei de hran a po1iifliIor locali care va avea urmatorul continut: 
"Art.3. Incepand cu data de 01.10.2015 se actualizeaza norma de hranA nr. 12 ,,B", care va fi In valoare de 

5 tel pe zite calendaristice §i are vatoare neimpozabitä, conform prevederilor art.I lit.c din Ordinul nr.776 din 
30.09.2015 pentru modificiarea Ordinului ministrutui dezvoltArii regionate §i administratiei publice 
nr.496/201 5 privind contravaloarea alocatiei valorice a normei de hranA acordata personalulul potitici locale 
in activitate, normA suplimentara pentru personatul Politiel Locale ComAnefli in activitate care lucreaza in 
ture san schimburi. 

ArtS. Toate celelalte prevederi ale HotArârii Consiliului Local Comanefli nr. 40 din 26.03.2015, a 
HotArarii Consiliului Local nr. 1 14/28.08.2015 care prevede prelungirea termenului de acordare a normei de 
hrana paM la 31.12.2015 rAmán neschimbate. 

Art.4. Prezenta Hotàrâre se comunicA Institutiei Prefectului Judetului BacAu, Primarulul oraului 
ComAneti, Directiei Economice, Directiei de Politie Locaba Comaneti i alter compartimente interesate. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Consilier local, 

CONTRASEMNEAZA, 
Secretarul orauIui 

jr.Daniela Chirila 

Nr.___ 
Din 13.10.2015 


