
                                                            R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ 
 

H O T Ă R Â R E 
 

privind încetarea acordării normei de hrană pentru polițiștii locali din cadrul 
Compartimentului Poliție Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Vînători Neamț 
 

Consiliul Local al comunei Vînători Neamț, judeţul Neamț; 
  Având în vedere:  

-Expunerea de motive a primarului comunei Vînători Neamț, înregistrată sub nr.  
592 din 01.02.2018;  

-Raportul de specialitate al Serviciului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe, 
înregistrat sub nr. 593 din 01.02.2018; 

-Prevederile H.C.L nr.11/14.02.2018 privind aprobarea bugetului local pentru anul 
2018; 
  -Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Vînători Neamț; 

-Prevederile art. 35^1 alin. (1) din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, cu 
modificările și completările ulterioare;  

-Prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 171/2015 privind stabilirea 
metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1, alin. (1) din 
Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, cu modificările și completările ulterioare.  

 În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) şi alin. (4), lit. a), art. 45 alin. (2), lit. a), şi art. 
115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.- Începând cu data de 01 ianuarie 2018 - se aprobă încetarea acordării normei 
de hrană pentru polițiștii locali din cadrul Compartimentului Poliție Locală din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători Neamț. 

Art.2.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare își 
încetează aplicabilitatea. 

Art.3.- Primarul comunei Vînători Neamț prin intermediul Serviciului Financiar-
Contabil, Impozite și Taxe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art.4.- Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și persoanelor 
interesate. 

Nr.12 
Din 14.02.2018 

Preşedinte de şedinţă: 
 Consilier, Alexandru CIUBOTARU           

                                                                                                                            Contrasemnează,                                                                                                              
                                                                                                                                           Secretar, 
                                                                                                                                 Alina Iuliana FLOŞ 
   Total consilieri locali :   15                                                                                                                                                                            
   Prezenti :  15  
   Pentru   :   15           
   Împotrivă:  
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PROIECT                                        R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ 

 
H O T Ă R Â R E 

 
privind încetarea acordării normei de hrană pentru polițiștii locali din cadrul 

Compartimentului Poliție Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Vînători Neamț 

 
Consiliul Local al comunei Vînători Neamț, judeţul Neamț; 

  Având în vedere:  
-Expunerea de motive a primarului comunei Vînători Neamț, înregistrată sub nr.  

592 din 01.02.2018;  
-Raportul de specialitate al Serviciului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe, 

înregistrat sub nr. 593 din 01.02.2018; 
-Prevederile H.C.L nr._/14.02.2018 privind aprobarea bugetului local pentru anul 

2018; 
  -Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Vînători Neamț; 

-Prevederile art. 35^1 alin. (1) din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, cu 
modificările și completările ulterioare;  

-Prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 171/2015 privind stabilirea 
metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1, alin. (1) din 
Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, cu modificările și completările ulterioare.  

 În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) şi alin. (4), lit. a), art. 45 alin. (2), lit. a), şi art. 
115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art.1.- Începând cu data de 01 ianuarie 2018 - se aprobă încetarea acordării normei 

de hrană pentru polițiștii locali din cadrul Compartimentului Poliție Locală din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători Neamț. 

Art.2.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare își 
încetează aplicabilitatea. 

Art.3.- Primarul comunei Vînători Neamț prin intermediul Serviciului Financiar-
Contabil, Impozite și Taxe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art.4.- Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și persoanelor 
interesate. 

Inițiator, 
Primarul comunei Vînători Neamț 

jr. Maria PETRARIU 
                                                                                            Avizat pt. legalitate, 

                                                                                           Secretar, 
                                                                                            Alina Iuliana FLOȘ 

                                                             
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

PRIMARIA COMUNEI VÎNĂTORI NEAMȚ 
STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR.174 

Nr. 592 din 01.02.2018 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de hotărâre privind încetarea acordării normei de hrană pentru polițiștii 

locali din cadrul Compartimentului Poliție Locală din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Vînători Neamț 

 
 

Prin art. XXI, pct. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru 
reglementarea unor măsuri bugetare a fost modificată Legea Poliției Locale nr. 155/2010, 
la art. 35 s-a introdus un nou articol 35^1, alin. (1), iar prin Ordonanța Guvernului nr. 
7/2015 pentru completarea art. 35^1 din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, alin. (2).   
Având în vedere prevederile: 

 - art. 35^1 alin. (1) din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, cităm: “Autorităţile 
administraţiei publice locale pot acorda în limita bugetului aprobat, prin hotărâre a 
consiliului local, norma de hrană personalului poliţiei locale 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”,  

- art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a 
regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea Poliţiei Locale 
nr. 155/2010, cităm: „Consiliul local poate aproba, prin hotărâre, acordarea normei de 
hrană pentru personalul poliţiei locale, în limita bugetului aprobat, 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, şi ale prezentei hotărâri”, 
autoritățile administrației publice locale pot acorda norma de hrană personalului poliției 
locale.  

Așadar în funcție de prioritățile stabilite și proiectele ce se doresc a fi implementate 
de autoritatea locală,  menționăm că sursele de finanțare necesare în vederea acordării 
normei de hrană nu pot fi asigurate, motiv pentru care supunem spre aprobare 
încetarea acordării normei de hrană pentru polițiștii locali din cadrul Compartimentului 
Poliție Locală, începând cu data de 01.01.2018, pană în momentul găsirii de noi resurse 
financiare .  

Având în vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului local al comunei 
Vînători Neamț, spre analiză şi aprobare, proiectul de hotărâre privind încetarea acordării 
normei de hrană pentru polițiștii locali din cadrul Compartimentului Poliție Locală. 

 
Inițiator, 

Primarul comunei Vînători Neamț, 
jr. Maria PETRARIU 

                                                          
 
 



                                                             R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

PRIMARIA COMUNEI VÎNĂTORI NEAMȚ 
STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR.174 

Nr. 593 din 01.02.2018 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind încetarea acordării normei de hrană pentru polițiștii 

locali din cadrul Compartimentului Poliție Locala din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Vînători Neamț 

 
 
 Având în vedere prevederile:  
- art. 35^1 alin. (1) din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, cităm: “Autorităţile 

administraţiei publice locale pot acorda în limita bugetului aprobat, prin hotărâre a 
consiliului local, norma de hrană personalului poliţiei locale 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”, 

 - art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a 
regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea Poliţiei Locale 
nr. 155/2010, cităm: „Consiliul local poate aproba, prin hotărâre, acordarea normei de 
hrană pentru personalul poliţiei locale, în limita bugetului aprobat, 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, şi ale prezentei hotărâri”, 
autoritățile administrației publice locale pot acorda norma de hrană personalului poliției 
locale.    

 
In vederea aplicării: 
 
 - O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, s-au ajustat salariile, astfel încât să acopere transferul contribuțiilor de la 
angajator la angajat și să nu se înregistreze diminuarea venitului net; 

 - art. 1 din H.G. nr. 846/2017, s-a actualizat salariul de bază minim brut pe țară 
garantat în plată la 1900 lei, începând cu data de 1 ianuarie 2018; 
   - art. 29 din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare,  pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative  şi prorogarea unor termene prevede că 
următoarea modificare: „ (2)Finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor 
cu handicap grav sau a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, 
acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, în proporţie de cel mult 90% din necesarul de fonduri stabilit în baza 
numărului de beneficiari comunicat de unităţile administrativ-teritoriale.”, ceea ce 
presupune că autoritățile administrației publice locale suportă de la data de 1 ianuarie 
2018, un procent de 10% din obligațiile financiare față de aceste persoane, din bugetul 
local; 



 - alin.(1), art.15 din O.U.G nr.90/2017 prevede că : „Ordonatorii de credite ai 
instituțiilor și autorităților publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din 
Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a reduce cu 
10% plățile efectuate în anul 2018 pentru bunurile și serviciile aferente întreținerii și 
funcționării instituției.” 

Așadar în funcție de prioritățile stabilite și proiectele ce se doresc a fi implementate 
de autoritatea locală,  menționăm că sursele de finanțare necesare în vederea acordării 
normei de hrană nu pot fi asigurate, motiv pentru care supunem spre aprobare 
încetarea acordării normei de hrană pentru polițiștii locali din cadrul Compartimentului 
Poliție Locală, începând cu data de 01.01.2018, până la găsirea de noi resurse financiare .  

 
În acest scop a fost elaborat alăturatul proiect de hotărâre, în vederea promovării pe 

pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vînători Neamț din 
data de 14 februarie 2018.  

 
 

Serviciul Financiar-Contabil, Impozite și Taxe, 
inspector asistent: Ramona FLOREAN 

inspector principal: Elena AVĂDANEI- ROȘU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


