
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI-NEAM Ţ 
HOTĂRÂRE 

 
privind modificarea contravalorii alocaţiei valorice a normei de hrană, acordată 

personalului poliţiei locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Vînători Neamţ 

 
 Consiliul Local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Văzând expunerea de motive nr.1110 din 13.03.2017 a Primarului comunei Vînători 
Neamţ şi raportul de specialitate nr. 1110 din 13.03.2017 al Compartimentului Poliţia Locala 
Vînători Neamţ  întocmit în comun cu Serviciul Financiar Contabil-Impozite şi Taxe, prin care 
se propune modificarea contravalorii alocaţiei valorice a normei de hrană, acordată personalului 
poliţiei locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ; 
 Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local Vînători Neamţ nr. 26/30.09.2011, 
s-a aprobat în temeiul prevederilor Legii nr. 155/2010, înfiinţarea Poliţiei Locale a comunei 
Vînători Neamţ ca un compartiment functional în cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
prin reorganizarea Poliţiei Comunitare a Comunei Vînători Neamţ, preluand personalul din 
cadrul compartimentului; 
 Date fiind şi prevederile art. 14 din Legea nr. 319/2006 – a securităţii şi sănătăţii în 
muncă care reglementează faptul că: „alimentaţia de protecţie se acordă în mod obligatoriu şi  
gratuit de către angajatori, persoanelor care lucrează în condiţii de muncă ce impun acest 
lucru”, coroborat cu art. 35, lit. b) din Legea  Poliţiei Locale nr. 155/2010,  care încadrează 
activitatea Poliţiei Locale în condiţii deosebite şi speciale de muncă; 
 Având în vedere: 
 -Hotararea 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 şi completările ulterioare; 
 -OUG nr.2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte 
măsuri, cu modificările şi completările ulteriore; 
 -Ordinul nr. 776 /2015 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană 
acordată personalului poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Legea nr.155/2010 a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 In temeiul art. 45, alin.(2) şi art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 
 
 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 



 Art. 1 . (1) Incepând cu data de 01.04.2017,  se aprobă modificarea contravalorii alocaţiei 
valorice a norme  de hrană, acordata personalului poliţiei locale din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ în sensul majorării, dupa cum urmează: 
 
  a)norma nr. 6, potrivit anexei nr.1 la O.G nr. 26/1994, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, beneficiar fiind personalul poliţiei locale în activitate 
prevăzut la art.14, alin. (1) lit.a din Legea nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare - 32 lei/zi . 
 
  (2) Norma de hrană se acordă pentru zile calendaristice. 
 Art.2 . Norma de hrană se acorda personalului poliţiei locale în activitate - prevăzut la 
art.14, alin. (1) lit.a din Legea nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 Art. 3 . Finanţarea sumelor necesare suportării normei de hrană stabilită la art. 1 se va 
suporta din bugetul local, în limita bugetului aprobat. 
 Art.4 . Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 
Primarul comunei Vînători Neamţ prin Serviciul Financiar Contabil-Impozite şi Taxe din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ. 
 Art. 5  La data adoptării prezentei se abrogă orice altă prevedere contrară. 
 Art. 6   Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit 
prevederilor Legii nr. 554/2004. 
 Art.7  Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate. 
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Preşedinte de şedinţă: 
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Nr.  1110 din 13.03.2017 
   

EXPUNERE DE MOTIVE 
 Potrivit dispoziţiilor Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010, prin Hotărârea Consiliului Local 
Vînători Neamţ nr. 26/30.09.2011, a fost înfiinţat Compartimentul  Poliţia Locală Vînători 
Neamţ, ca si compartiment funcţional în cadrul aparatului de specialitate al Primarului, prin 
reorganizarea Politiei Comunitare a Comunei Vînători Neamţ, preluand personalul din cadrul 
compartimentului şi care are următoarele domenii principale de activitate: 

- Ordinea şi lini ştea publică, precum şi paza bunurilor; 
- Circulaţia pe drumurile publice; 
- Disciplina în construcţii şi afişajul stradal; 
- Protecţia mediului; 
- Activitatea comercială; 
- Evidenţa persoanelor; 
- Alte domenii prevăzute de lege. 
Analizând legislaţia specifică a Poliţiei Locale şi în special Hotărârea Guvernului nr. 

196/2005, prin care a fost aprobată strategia Ministerului Administraţiei şi Internelor de 
realizare a ordinii şi siguranţei publice pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea 
criminalităţii stradale la capitolul 3, pct. 3.1 din acest act normativ, unde este definită structura 
forţelor de ordine şi siguranţă publică, rezultă că în această structură alături de forţele principale 
(Poliţia Română, Jandarmeria Română, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Protecţie şi 
Pază, Garda Financiară, etc.) face parte ca forţă complementară de ordine şi siguranţă 
publică şi Poliţia Locală. 

Potrivit art. 5, alin. 1 din OUG nr. 26/1994: „valoarea financiară a normelor de hrană 
aprobate prin hotărâre a Guvernului se stabileşte şi se actualizează periodic, pe baza indiciilor 
preţurilor de consum prevăzuţi la alin. 1 dacă rezultă diferenţe de peste 5% faţă de luna în care 
s-a stabilit ultima valoare”. 
 
Potrivit Ordonantei de Urgenta nr. 2/11.03.2015, ART. XXI  
    Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
339 din 8 mai 2014, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 
    1. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
    "(1) După numirea în funcţie, poliţiştii locali care au atribuţii în domeniul ordinii şi lini ştii 
publice, precum şi cei cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere, proveniţi din structurile poliţiei 
comunitare, sunt obligaţi ca, în termen de 6 ani, să urmeze un program de formare iniţială 
organizat într-o instituţie de învăţământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne." 
 
    2. La articolul 35^1, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
    "(1) Autorit ăţile 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 hran ă, în timp de 
pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă 
naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ." 
 
 Având în vedere ca prin Ordinul nr. 776 /2015 pentru modificarea Ordinului ministrului 
dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei 
valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale, cu modificările şi completările 
ulterioare s-a stabilit contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană, dupa cum urmează: 

a) norma nr. 1, potrivit anexei nr.1 la O.G nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, beneficiar fiind personalul poliţiei locale în activitate prevăzut la 
art.14, alin. (1) lit.b şi c din Legea nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare - 25 lei/zi . 

b) norma nr. 6, potrivit anexei nr.1 la O.G nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, beneficiar fiind personalul poliţiei locale în activitate 
prevăzut la art.14, alin. (1) lit.a din Legea nr. 155/2010, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare - 32 lei/zi . 

c) norma nr. 12 B, potrivit anexei nr.1 la O.G nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, normă suplimentară pentru personalul poliţiei locale în activitate 
care lucrează în ture sau schimburi – 5lei/zi. 

 
 -Hotararea 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 şi completările ulterioare; 
  
Având în vedere cele prezentate mai sus şi în conformitate cu prevederile legale, propun spre 
aprobare Consiliului Local al comunei Vânători Neamţ, modificarea contravalorii alocaţiei 
valorice a normei de hrană, acordată personalului poliţiei locale din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ, in sensul majorarii, dupa cum 
urmeaza: 

 
a) norma nr. 6, potrivit anexei nr.1 la O.G nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, beneficiar fiind personalul poliţiei locale în activitate 
prevăzut la art.14, alin. (1) lit.a din Legea nr. 155/2010, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare - 32 lei/zi . 

 
 
 

Primarul comunei Vînători Neamţ, 
jr. Maria PETRARIU 

 
 
 
 
 


