ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL UNGHENI
547605, Ungheni, nr. 357
tel/fax:0265-328.112; 328.212,
e-mail: secretar@primariaungheni.ro
HOTĂRÂREA NR. 66
Din 28 octombrie 2015
privind aprobarea actualizarii contravalorii alocatiei valorice a normei de hrana pentru
personalul din cadrul Politiei Locale a orasului Ungheni

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 28 octombrie
2015,
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 6225 din 21.10.2015 întocmit de primarul
oraşului Ungheni, Raportul de specialitate nr.6226 din 21.10.2015 întocmit de Serviciul
financiar-contabil;
Văzând proiectul de hotărâre propus de primarul oraşului Ungheni și avizat favorabil de
cele 3 comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni,
Luând în considerare:
- Hotararea Consiliului Local al orasului Ungheni nr. 51/15.12.2010 privind aprobarea
reorganizarii Politiei Comunitare, ca structura de Politie Locala,
- Hotararea Consiliului Local al orasului Ungheni nr. 23/31.03.2015, privind acordarea
normei de hrana personalului din cadrul Politiei Locale Ungheni,
- Prevederile Legii politiei locale nr 155/2010, republicata, cu modificarile si
completarile ulteriare, la art 35 alin.(1), precum si ale art. 12 alin. (1 ) di OUG nr. 83/2014
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, ptecum si alte masuri in
domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2015, cu
completarile ulterioare,
- prevederile art 6 din H. G. nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei si a regulilor de
aplicare a drepturilor prevazute la art 35 alin 1 din Legea politiei locale nr 155/2010 si al art 12
alin. (7) din HG nr 1/2013 privind organizarea si functionarea MDRAP, cu modificarile si
completarile ulterioare,

- prevederile art. 2 alin. (1) si ale art 3 din OG nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, in
timp de pace ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta
nationala , republicata,
- prevederile art. 1 din Ordinul MDRAP nr.776/2015, privind modificarea Ordinului
MDRAP nr 496/2015 privind c/v alocatiei valorice a normei hrana acordata personalului politiei
locale,
- prevederile bugetului pe anul 2015 la cap 6102 Ordine publica si siguranta nationala,
titlul 10 Cheltuieli de personal, alin 10.02.02 Norme de hrana, care cuprinde resurse financiare
pentru acordarea normei de hrana.
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit. „a” din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea contravalorii alocatiei valorice a normei de hrana acordata
personalului Politiei Locale a orasului Ungheni, in cuantum de 32 lei/zi, incepand cu data de
01.10.2015;
Art.2 Se aprobă acordarea normei de hrana suplimentara pentru personalul Politiei
Locale in activitate care lucreaza in ture sau schimburi, in cuantum de 5 lei/zi, incepand cu data
de 01.10.2015.
Art.3 Primarul Oraşului Ungheni, prin Serviciul Financiar Contabil, va asigura ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.4 Prezenta hotarare se comunica:
-

Institutiei Prefectului judetului Mures,

-

Primarului orasului Ungheni, judetul Mures,

-

Serviciului financiar-contabil,

- Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni.

Adoptata in Ungheni, la data de 28 octombrie 2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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