
privind aprobarea normei de hrana poIititiIor locali 
pentru perioada 01.10; 2017-31.12.2017 

Consiliul Local at oraului Comanesti, judetul Bacãu, 
Intrunit In edinta ordinara in data de 27.09.2017 

Avãnd In vedere: 

- Referatul de specialitate nr.13274 din 16.09.2017a1 d-lui Hanganu Adrian - director 
executiv al Politiei Locale Comãnefl prin care solicita aprobarea normei de hrana poliitilor 
locali pentru perioada 01.10. 2017-31.12.2017 

- Hotãrarea Consiliului Local al oracului Comaneti nr.12 din 18.01.2011 privind 
Infiintarea Directiei de Politie Locala Cománecti. 

- Expunerea de motive a Primaruluj oraului Comàneti 
- Rapoartele de specialitate ale Consiliului Local Comànesti. 

In con formitate cu: 

- prevederile art] lit.b §i c din Ordinul nr.776 din 30.09.2015 pentru modificiarea Ordiriuluj 
Ministrului Dezvoltàrii Regionale §i Administratiei Publice nr.496/201 5 privind contravaloarea 
alocatiei valorice a normei de hrana acordatà personalului poliiei locale; 
-prevederile art.3 alin.(3), art.5 i Anexa 1 din O.G. nr.26/1 994, republicata, cu modificarile 
i completárile ulterioare - privind drepturile de hrana, In timp de pace, ale personaluluj din 

sectorul de apãrare nationala, ordine publica i siguranâ nationala; 
- dispozijile art. 351 din Legea nr.155/2010 - privind politia localâ, modificata ci completata 
pun O.U.G. nr.65/2014 i OUG nr.2/13.03.2015 - privind modificarea §i completarea unor 
acte normative; 

-dispozitule art.3 coroborate cu prevederile art.7 din Hotàrarea Guvernului nr.171 din 11 
martie 2015 privind stabilirea metodologiei §i regulilor de aplicare a drepturilor prevãzute la 
art.351a!in.1 din Legea politiei locale nr.155/2010, cu modificãrile ci completarile ulterioare. 

- prevederile art.1 aIm. (1), (2), (3),(4), (5), art.2 ahn. (4) ci art.4 alin.(2) din Ordinul M.A.I. 
nr.S/310/21.12.2009 privind hrànirea efectivelor Ministerului Admmnistratiei §i Internelor in 
timp de pace; 

- Ordinul Ministrulul Apàrãrii Nationale nr.M.S. 117/2009 i adresa MAI 
nr.384271 2/24.10.2014; 
- dispoziiile art. 14 din Legea31912006- legea securitatii i sanãtàii in muncä. 

In temeiul art. 36 aIm. (2) lit. d), aIm. (6) liLa, pct.7 §i al art.45 alin.(1), art 48 aIm (2) 
i art. 115 aIm. (1) lit.b din Legea administratjej publice locale nr.215/2001, 

republicath, cu modificarile si cornpletãrile ulterioare, adopta urmãtoarea 

Art. 1. Consiliul Local aprobà acordarea normei de hrana politictilor locali din cadrul 
Directiei de Politie Locala Comànecti pentru perioada 01 octombrie 2017 - 31 decembrie 
2017, dupa cum urmeazà 

(1) Se acorda norma de hrana nr.6 In valoare de 32 lei pe zile calendaristice i cu valoare 
neimpozabila, conform prevederilor art.1 lit.b din Ordinul nr.776/2015 pentru modificarea 
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Ordinulul Ministrului Dezvoltàrii Regionale §i Administratiei Publice nr.496/2015 privind 
contravaloarea alocatiei valorice a normei de hranà acordatã personalului politiei locale in 
activitate, respectiv functionari publici care ocupà functii publice specifice de poliist local i 
personalului de conducere, personal preväzut la art.14 alin.(1) lit.a ci art15 din Legea 
155/2010 republicata, cu completàrile ulterioare. 
(2) Se acordã norma de hrana nr.12 B In valoare de 5 lei pe zile calendaristice §1 cu valoare 
neimpozabila, Conform prevederilor art.l lit.c din Ordinul nr.776/2015 pentru modificarea 
Ordiniflui Ministrului Dezvoltàrii Regionale i Administratiei Publice nr.496/2015 privind 
contravaloarea alocatiei valorice a normei de hranà acordata personalului poliiei locale in 
activitate, norma suplimentarà pentru personalul Politiei Locale Comanecti In activitate care 
lucreaza in ture sau schimburi. 

Art.2. Norma de hraná nu se acordà personalului Poli(iei Locale in perioada concediului 
de odihnâ, in perioada in care au dreptul la indemnizatia pentru crecterea copilului, pe timpul 
concediului pentru incapacitate temporara de muncä §i pe timpul suspendàrii contractulul de 
muncã. Alocatia valorica a normei de hranà se actualizezä, conform Iegii, prin ordin al 
ministrului M.D.A.P.R. 

Art.3. In luna decembrie 2017, in functie de alocàrile bugetare, se va hotàra dacà se va 
acorda in continuare norma de hrana pentru personalul Politiei Locale Comanecti. 

Art.4. Prezenta Hotãrâre se comunicà lnstitutiei Prefectului Judetulul Bacàu, Primarului 
oracului Comanecti,  Directiei Economice si Directiei de Politie Locala Comànecti pentru 
ducere la Indeplinire, precum ci altor compartimente interesate. 

PRE$EDINTE DE 
Consilier loc 

prof. Sisca Man 

CONTRASEMNEAZA, 
Secretarul oraului 

Jr. Daniela Chinilà 

Nr.____ 
Din 27.09.2017 
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