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HOTĂRÂREA NR. 117 
din 19 decembrie 2014 

 
privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Serviciului 

Poliţia Locală a municipiului Câmpulung Moldovenesc 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţă ordinară 
din 19 decembrie 2014; 
 Având în vedere: 

-Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, 
înregistrată la nr. 22394/2014; 
 -Raportul Serviciului Poliţia locală, înregistrat la nr. 22396/2014; 

-Raportul Compartimentului de resurse umane şi managementul calităţii, înregistrat 
la nr. 22397/2014; 
 -Raportul   Direcției   economice, Serviciul   venituri   şi  cheltuieli, înregistrat  la   
nr. 22398 /2014; 

-Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
-Prevederile art. 35¹ din Legea 155/2010 a Poliţiei locale, introdus prin art. XI din 

Ordonanța de urgență nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative; 
-Prevederile Ordonaței Guvernului nr.26/1994  privind drepturile de hrană, în timp de 

pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică şi siguranţă 
naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr.196/2005 de aprobare a Strategiei Ministerului Administrației și 
Internelor de realizare a ordinii și siguranței publice pentru prevenirea criminalității potrivit 
căreia Poliția locală face parte din Structura forțelor de ordine și siguranță publică 
complementare; 

- Prevederile din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 65/2003 privind stabilirea 
drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului aparținând Ministerului de Interne; 

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.1.-Se aprobă acordarea normei de hrană personalului Serviciului poliţia locală 
Câmpulung Moldovenesc, începând cu data de 1 ianuarie 2015. 

 Art.2.-(1)Valoarea financiară neimpozabilă a normei de hrană acordată potrivit art.1, 
este de 26 lei/salariat/zi, după cum urmează: 

            a) 24 lei/zi pentru norma de hrană nr.6; 
             b) 2 lei/zi pentru norma de hrană nr.12 B. 
      (2) Normele de hrană și plafoanele calorice sunt prevăzute în Normele 

metodologice, din anexa la prezenta hotărâre. 
 



Art.3.-Se aprobă Normele metodologice privind acordarea normei de hrană pentru 
personalul Poliției locale Câmpulung Moldovenesc, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4.-Finanțarea sumelor necesare acordării normei de hrană se suportă din bugetul 
municipiului Câmpulung Moldovenesc. 

Art.5.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcția economică, 
Serviciul poliția locală și  Compartimentul resurse umane şi managementul calităţii, va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 

 
            Giosan Nicolai 
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