
                                                            R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 
 

H O T Ă R Â R E 
 

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

comunei Vânători-Neamț 
 

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

-Referatul de aprobare  al primarului comunei Vânători-Neamț, înregistrat sub nr.  
683 din 14.02.2020;  

-Raportul de specialitate al Serviciului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe, 
înregistrat sub nr. 682 din 14.02.2020; 

-Prevederile H.C.L nr.7/20.02.2020 privind aprobarea bugetului local pentru anul 
2019; 
  -Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Vânători-Neamț; 

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

-Prevederile art. 2, art.5 si art.7 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 dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. g), alin. (14) 

precum și art. 139 alin. (1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 
iulie 2019 – privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.- Începând cu data de 01.03.2020 - se aprobă acordarea normei de hrană în 
valoare de 7 lei/zi/persoană pentru polițiștii locali din cadrul Compartimentului Poliție 
Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători-Neamț, 
potrivit Anexei parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2.- La data adoptării prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare își încetează 
aplicabilitatea, 

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

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

Nr.08 
Din 20.02.2020 

Preşedinte de şedinţă: 
 Consilier, Mihai VARTIC 

                                                                                                                            Contrasemnează,                                                                                                              
                                                                                                                                         Secretar general, 
                                                                                                                                       Alina Iuliana FLOŞ 
   Total consilieri locali :   15                                                                                                                                                                            
   Prezenti :  15 
   Pentru   :    15       
   Împotrivă:  
   Abtineri :   -                                                                                           



                                         Anexa la H. C.L nr. 8 din 20.02.2020 
 
 
 

1.Nechita Vasile, polițist local, clasa III, gradul profesional superior; 
2. Coșofreț Gheorghiță Iulian, polițist local, clasa I, gradul profesional superior; 
3.Petraru George Flavian, polițist local, clasa a I a, gradul profesional principal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROIECT                                           R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 

 
H O T Ă R Â R E 

 
privind acordarea normei de hrană pentru polițiștii locali din cadrul 

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

 
Consiliul Local al comunei Vânători-Neamț, judeţul Neamț; 

  Având în vedere:  
-Referatul de aprobare  al primarului comunei Vânători-Neamț, înregistrat sub nr.  

683 din 14.02.2020;  
-Raportul de specialitate al Serviciului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe, 

înregistrat sub nr. 682 din 14.02.2020; 
-Prevederile H.C.L nr._/__________ privind aprobarea bugetului local pentru anul 

2019; 
  -Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Vânători-Neamț; 

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

-Prevederile art. 2, art.5 si art.7 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 dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. g), alin. (14) 
precum și art. 139 alin. (1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 
iulie 2019 – privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art.1.- Începând cu data de 01 martie 2020 - se aprobă acordarea normei de hrană in 

valoare de 7 lei/zi/persoană pentru polițiștii locali din cadrul Compartimentului Poliție 
Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători-Neamț, 
potrivit Anexei parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

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

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

Inițiator, 
Primarul comunei Vânători-Neamț 

jr. Maria PETRARIU 
                                                                                            Avizat pt. legalitate, 

                                                                                           Secretar, 
                                                                                            Alina Iuliana FLOȘ 

                                                             
 



 
                                                           R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 
PRIMARIA COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ 

STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR.174 
Nr. 683 din 14.02.2020 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru polițiștii locali 
din cadrul Compartimentului Poliție Locală din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Vânători-Neamț 
 
Având în vedere prevederile:  

 - art. 34 din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010 – „Drepturile salariale ale 
personalului poliţiei locale se stabilesc potrivit prevederilor legale aplicabile personalului 
din aparatul de specialitate al primarului” 

- 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.    

- art 3, alin(4) din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice – “ Ordonatorii de credite au obligaţia să stabilească salariile de bază/soldele de 
funcţie/salariile de funcţie/soldele de grad/salariile gradului profesional deţinut, gradaţiile, 
soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizaţiile de încadrare/indemnizaţiile 
lunare, sporurile, alte drepturi salariale în bani şi în natură prevăzute de lege, să asigure 
promovarea personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale şi avansarea în gradaţii, în 
condiţiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în 
bugetul propriu.” 

Având în vedere cele prezentate mai sus și în conformitate cu prevederile legale 
propun spre aprobare Consiliului Local al Comunei Vânători-Neamț, acordarea normei de 



hrană, în cuantum de 7 lei/zi/persoană, polițiștilor locali din cadrul Compartimentului 
Poliției Locale, începand cu 01.03.2020 

 

Inițiator, 
Primarul comunei Vânători-Neamț, 

jr. Maria PETRARIU 
                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                            R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 
PRIMARIA COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ 

STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR.174 
Nr. 682 din 14.02.2020 

 
                                                                                                 Aprob,                                       

                                                                                                   Primar, 
                                                                                               jr.  Maria PETRARIU 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru polițiștii locali 

din cadrul Compartimentului Poliție Locala din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Vânători-Neamț 

 
 
 Având în vedere prevederile:  

 - art. 34 din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010 – „Drepturile salariale ale 
personalului poliţiei locale se stabilesc potrivit prevederilor legale aplicabile personalului 
din aparatul de specialitate al primarului” 

- 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.    

- art 3, alin(4) din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice – “ Ordonatorii de credite au obligaţia să stabilească salariile de bază/soldele de 
funcţie/salariile de funcţie/soldele de grad/salariile gradului profesional deţinut, gradaţiile, 
soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizaţiile de încadrare/indemnizaţiile 
lunare, sporurile, alte drepturi salariale în bani şi în natură prevăzute de lege, să asigure 



promovarea personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale şi avansarea în gradaţii, în 
condiţiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în 
bugetul propriu.”  

Din calculele efectuate in acest sens, a reiesit ca norma de hrana poate fi stabilita 
la suma de 7 lei/zi/persoana, tinand cont de faptul   ca  pentru anul 2020, la capitolul 
61.03.04 – Poliția Locală pentru clasificația economică 10.02.02 - Norma de hrană a fost 
bugetată suma de 9000 lei și avand în vedere si prevederile art. 7 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, respectiv : “În cazul în care în bugetul local nu 
există resurse financiare suficiente pentru a susţine acordarea normei de hrană 
stabilite potrivit prezentei hotărâri pentru întregul an, autorităţile administraţiei 
publice locale pot stabili perioade de acordare mai mici de un an calendaristic. “ 

 
Având în vedere cele prezentate mai sus și în conformitate cu prevederile legale 

propun spre aprobare Consiliului Local al Comunei Vânători-Neamț, acordarea normei de 
hrană, în cuantum de 7 lei/zi/persoană, politistilor locali din cadrul Compartimentului 
Poliției Locale, începand cu  01.03.2020, potrivit Anexei . 

Serviciul Financiar-Contabil, Impozite și Taxe, 
inspector principal, Ramona FLOREAN 

 
 
 


