
ROMÂNIA                                                                                                 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TINOSU 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E 
Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Tinosu nr. 48/15.12.2014  
privind aprobarea acordării normei de hrană pentru personalul din cadrul  

compartimentului Poliţie Locală Tinosu 
 

  Văzând: 
- referatul nr. 1039/09.04.2015, prin care primarul comunei Tinosu propune modificarea 
Hotărârii Consiliului Local Tinosu nr. 48/15.12.2014 privind acordarea normei de hrană 
pentru personalul din cadrul compartimentului Poliţie Locală Tinosu, 
- Raportul de specialitate al compartimentului de resort, înregistrat sub nr. 
1072/14.04.2015, 
- avizul comisiei pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecția mediului şi turism, agricultură a Consiliului local; 
- avizul comisiei pentru activități juridice şi disciplină, muncă şi protecție socială, protecție 
copii, tineret şi sport; 
        În conformitate cu dispoziţiile: 
- art. 351 din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
- art. 2 alin. (3), art. 6 şi art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 171/2015 privind stabilirea 
metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 351 alin. (1) din Legea 
Poliţiei Locale nr. 155/2010, 
- art. 1 din Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 
496/2015, 
- Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace ale 
personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
     În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Local al Comunei Tinosu adoptă prezenta hotărâre: 
 
      Art. I. Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Tinosu nr. 48/15.12.2014 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
  „Art. 1. Pentru anul 2015, aprobă acordarea normei de hrană pentru personalul 
din cadrul compartimentului Poliţie Locală Tinosu, începând cu data de 01.04.2015, 
astfel: 
a) pentru funcţia publică de poliţist local, norma nr. 6, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţi 
Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - 24 lei/zi ; 
b) pentru personalul civil contractual, norma nr. 1, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţi 
Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - 18 lei/zi; 



c) pentru personalul poliţiei locale care lucrează în ture sau schimburi, norma nr. 12 „B”, 
potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţi Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare – 2 lei/zi.  

(2) Norma de hrană se acordă pentru zile calendaristice, sub formă de alocaţie 
valorică neimpozabilă, în limita bugetului aprobat.” 
    Art. II. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin grija 
secretarului comunei. 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
              STOICA LIVIU 
                                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                       SECRETAR 
              COSTACHE MIRELA 
 
 
Tinosu, 22.04.2015.         
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A V I Z 
- asupra proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Tinosu nr. 
48/15.12.20147 privind aprobarea acordării normei de hrană pentru personalul din cadrul 

compartimentului Poliţie Locală Tinosu 
 
 

 
Subsemnata Costache Mirela, secretar al comunei Tinosu, analizând proiectul de 

hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Tinosu nr. 48/15.12.2015 privind 
aprobarea acordării normei de hrană pentru personalul din cadrul Compartimentului Poliţie 
Locală Tinosu, am constatat că acesta a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare, având ca temei dispoziţiile art. 351 alin. (1) din Legea Poliţiei Locale nr. 
155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 alin. (3), art. 6 şi 
art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor 
de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 351 alin. (1) din Legea Poliţiei Locale nr. 
155/2010 şi art. 1 din Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
nr. 496/2015. 

Faţă de cele de mai sus şi în conformitate cu prevederile art.117 lit. a) din Legea 
nr.215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, avizez favorabil acest proiect. 
 
 
 
 
 

SECRETAR, 
Costache Mirela 
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REFERAT 
 

 Subsemnatul Andrei Iulian-Gabriel, primar al comunei Tinosu, supun spre analiză şi 
aprobare Consiliului Local “Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 48/15.12.2014 privind aprobarea acordării normei de hrană pentru personalul din 
cadrul compartimentului Poliţie Locală Tinosu”. 

În baza Legii nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, vă prezint următoarele:  

Prin Hotărârea Consiliului Local Tinosu nr. 48/15.12.2014 s-a aprobat acordarea 
normei de hrană pentru personalul din cadrul compartimentului Poliţie Locală. Temeiul de 
drept la momentul adoptării hotărârii era art. 351, care stipula că: „Începând cu 1 ianuarie 
2015, autorităţile administraţiei publice locale pot acorda în limita bugetului aprobat, 
prin hotărâre a consiliului local, norma de hrană poliţiştilor locali, conform prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale 
personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.” 

Întrucât bugetul local nu poate acoperi acordarea pentru întreg anul 2015 a valorii 
normei de hrană astfel cum aceasta era stabilită prin Ordinul Ministrului Apărării 
Naţionale nr. M.S. 117/2009 şi ţinând seama de faptul că, potrivit art. 351 din Legea nr. 
155/2010 a poliţiei locale, astfel cum a fost introdus prin art. XI din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 65/2014, autorităţile administraţiei publice locale pot acorda în limita 
bugetului aprobat, prin hotărâre a consiliului local, norma de hrană poliţiştilor locali, 
Consiliul Local a hotărât acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul 
compartimentului Poliţie Locală la valoarea de 12 lei/zi pentru funcţionarii publici şi 9 
lei/zi pentru personalul contractual. 

Ulterior adoptării hotărârii, art. 351 din Legea nr. 155/2010 a fost completat prin 
Ordonanţa Guvernului nr. 7/2015 cu alineatul (2) care dispunea că “Metodologia şi 
regulile de aplicare a drepturilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice." 
Prin Hotărârea Guvernului nr. 171/2015 a fost stabilită respectiva metodologie, iar prin 
ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 496/2015 s-a 
stabilit contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei 
locale. 

Având în vedere necesitatea alinierii valorice a normelor de hrană acordate, se 
impune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 48/15.12.2014 şi acordarea alocaţiilor 
valorice stibilite prin ordin, în speţă:  



- pentru funcţia publică de poliţist local, norma nr. 6, potrivit anexei nr. 1 la 
Ordonanţi Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - 
24 lei/zi ; 

- pentru personalul civil contractual, norma nr. 1, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţi 
Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - 18 lei/zi; 

- pentru personalul poliţiei locale care lucrează în ture sau schimburi, norma nr. 12 
„B”, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţi Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare – 2 lei/zi.  

În ceea ce priveşte perioada acordării normei de hrană, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 171/2015 şi ţinând seama de resursele 
financiare de care dispune bugetul local, propun acordarea alocaţiei de hrană începând cu 
01.04.2015 până la sfărşitul anului 2015. 

Acestea sunt argumentele pentru care vă solicit să aprobaţi modificarea Hotărârii 
Consiliului Local Tinosu, conform prezentului proiect de hotărâre. 

 
În speranţa aprobării vă mulţumesc anticipat! 
 
                     
 

PRIMAR, 
                                                                    Andrei Iulian-Gabriel                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 

Consiliului Local al comunei Tinosu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

 Subsemnata Vlad Adriana, şeb Birou Financiar-Contabilitate, Taxe şi Impozite, 
resurse Umane, analizând “Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Local Tinosu nr. 48/15.12.2014 privind aprobarea acordării normei de hrană pentru 
personalul din cadrul compartimentului Poliţie Locală Tinosu”, am constatat următoarele: 

Prin Hotărârea Consiliului Local Tinosu nr. 48/15.12.2014 s-a aprobat acordarea 
normei de hrană pentru personalul din cadrul compartimentului Poliţie Locală la valoarea 
de 12 lei/zi pentru funcţionarii publici şi 9 lei/zi pentru personalul contractual. 

Ulterior adoptării hotărârii, art. 351 din Legea nr. 155/2010 a fost completat prin 
Ordonanţa Guvernului nr. 7/2015 cu alineatul (2) care dispunea că “Metodologia şi 
regulile de aplicare a drepturilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice." 
Prin Hotărârea Guvernului nr. 171/2015 a fost stabilită respectiva metodologie, iar prin 
ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 496/2015 s-a 
stabilit contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei 
locale. 

Normele de hrană aplicabile personalului din cadrul Compartimentului Poliţie 
Locală sunt, potrivit Ordinului mai sus menţionat, Norma nr. 6 (24 lei/zi), Norma nr. 1 (18 
lei/zi), respectiv Norma nr. 12 „B” (2 lei/zi).  

În ceea ce priveşte perioada de acordare a normei de hrană raportat la resursele 
bugetare existente, pentru anul 2015 acesta poate fi acordată pentru tot restul anului, 
începând cu 01.04.2015. 

Acestea sunt motivele care conduc la necesitatea modificării hotărârii iniţiale în 
sensul alinierii alocaţiei valorice a normei de hrană la cuantumurile stabilite de legiutor şi 
ajustării perioadei de acordare. 

Față de toate aspectele prezentate, consider că inițierea prezentului proiect de 
hotărâre este necesară, oportună şi a fost realizată cu respectarea normelor legale în 
materie. 

 
 

 
Şef Birou, 

Vlad Adriana 
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