
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 

CONSILIUL LOCAL 
  

 
HOTĂRÂREA NR. 115 
din 29 octombrie 2015 

 
pentru modificarea articolului 2, alineatul (1) din Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 117/2014 privind acordarea normei de 

hrană pentru personalul din cadrul Serviciului  Poliţia Locală  
 

 Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţă ordinară 
din data de 29 octombrie 2015; 
 Având în vedere: 

-Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, 
înregistrată la nr. 21018 din 12.10.2015; 

-Raportul Serviciului Poliţia locală, înregistrat la nr. 21019 din 12.10.2015; 
-Raportul Direcției economice, înregistrat la nr. 21020 din 12.10.2015; 

 -Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
-Prevederile art. 35¹ alin (1) din Legea Poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
-Prevederile art. 6 din Hotărîrea Guvernului României nr. 171/2015 privind stabilirea 

metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35¹ alin. (1) din Legea 
Poliţiei locale nr. 155/2010 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-Ordinul nr. 776/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale 
și administrației publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de 
hrană acordată personalului poliției locale; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct.7, alin. (9) şi art. 
45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.I.-Articolul 2, alineatul 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Câmpulung Moldovenesc nr. 117/2014,  privind acordarea normei de hrană pentru 
personalul din cadrul Serviciului Poliţia Locală, se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ Art.2. (1) Valoarea financiară neimpozabilă a normei de hrană acordată 
potrivit art.1, este de 37 lei/salariat/zi, după cum urmează: 

            a) 32 lei/zi pentru norma de hrană nr.6; 
             b) 5 lei/zi pentru norma de hrană nr. 12 B.” 
Art.II.-Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Câmpulung Moldovenesc nr. 117/2014 privind acordarea normei de hrană pentru personalul 
din cadrul Serviciului Poliţia Locală rămân aplicabile. 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 
 

Chirodea Gavril 

   Contrasemnează: 
 SECRETARUL MUNICIPIULUI 

Toader Mândrilă 
 


