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HOTĂRÂREA NR. 23 

Din 31 martie 2015 

 

privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul  

 Poliţiei Locale Ungheni 

 

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 31 martie 

2015, 

 Luând în considerare referatul de aprobare al Primarului orasului Ungheni nr. 

1809/27.03.2015, cât şi Raportul de Specialitate al Poliţiei Locale Ungheni nr. 1810/27.03.2015 

si al Serviciului Financiar-Contabil nr. 1785/26.03.2015, prin care se propune aprobarea 

acordării normei de hrană pentru personalul Poliţiei Locale Ungheni, 

 Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local Ungheni nr. 51 din 15 dec.2010, s-a 

aprobat în temeiul prevederilor Legii nr. 155/2010, înfiinţarea Poliţiei Locale a orasului Ungheni 

ca instituţie de interes local în cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

            Văzând proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Ungheni şi avizat favorabil de 

comisia de specialitate pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, 

muncă și protecție socială, protecție copii și comisia de specialitate pentru agricultură, activități 

economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism și nefavorabil de comisia de 

specialitate juridică și de disciplină, protecție mediu și turism din cadrul Consiliului local 

Ungheni, 

 În conformitate cu art. 14 din Legea nr. 319/2006 – a securităţii şi sănătăţii în muncă care 

reglementează faptul că: „alimentaţia de protecţie se acordă în mod obligatoriu şi  gratuit de 

către angajatori, persoanelor care lucrează în condiţii de muncă ce impun acest lucru”, 

coroborat cu art. 35, lit. b) din Legea  Poliţiei Locale nr. 155/2010, care încadrează activitatea 

Poliţiei Locale în condiţii deosebite şi speciale de muncă,ale O.G.nr.26/1994-privind drepturile 



de hrana,in timp de pace,ale personalului din sectorul de aparare nationala,ordine publica si 

siguranta nationale,ale Legii nr.188/1999-privind statutul functionarilor publici,si ale Legii 

nr.53/2003-privind Codul Muncii; 

 Conform O.U.G. nr. 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative,se 

precizeaza in art.XI, ca Legea Politiei Locale se completeaza cu art. 35
1
 si prevede 

urmatoarele:”incepind cu 01 ian.2015, autoritatile administratiei publice locale pot acorda,in 

limita bugetului aprobat,prin Hotarire a Consiliului Local norma de hrana politistilor 

locali,conform prevederilor O.G.26/1994,privind drepturile de hrana in timp de pace ale 

personalului din sectorul de aparare nationala,ordine publice si siguranta 

nationala,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare”, coroborate cu prevederile H.G. 

nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei si a regulilor de aplicare a drepturilor prevazute la 

art.35
1
,alin.”1”,din Legea Politiei Locale nr.155/2010, 

 În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b) şi d) coroborate cu alin. 4, lit. a), alin. 6, lit. a), pct. 7, art. 

45, alin. 2 şi art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia 

publică locală; 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă acordarea normei de hrană personalului Politiei Locale Ungheni, în 

cuantumul prevazut de O.U.G. nr. 26/1994, începând cu data de 1 aprilie 2015, respectiv 

valoarea de 24 lei/zi calendaristica. 

 Art.2 Finanţarea sumelor necesare suportării normei de hrană stabilită la art. 1 se va 

suporta din bugetul orasului Ungheni, cu incadrarea in nivelul maxim al cheltuielilor de personal 

aferent bugetului local, în limita bugetului aprobat. 

 Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 

Primarul orasului Ungheni prin Serviciul Financiar-Contabil şi  Poliţia Locală. 

          Art.4  Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutiei Prefectului judetului Mures, 

- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures, 



- Serviciului financiar-contabilitate, 

- Poliției Locale Ungheni, 

                      -    Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni. 

 

 

Adoptata in Ungheni, la data de 31 martie 2015 
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