ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CAREI

H O T Ă R Â R E A Nr. 11 / 2017
privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Poliţiei Locale Carei
Consiliul local al municipiului Carei judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţa ordinară la data
de 29.03.2017.
Având în vedere adresa directorului executiv al Poliţiei Locale Carei dl. Ecsedi Ioan,
înregistrat cu nr.2735/02.03.2017, prin care solicită majorarea normei de hrană în anul 2017
conform Ordinului MDRAP nr 496/2015 şi 776/2015,
Referatul de specialitate întocmit de Serviciul Contabilitate-Buget,
Referatele comisiilor de specialitate precum şi discuţiile purtate în cadrul şedinţei,
Având în vedere prevederile :
 art. 35^1 din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
 H.G. nr.171/11.03.2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a
drepturilor prevăzute la art.35^1 din Legea nr.155/2010 a poliţiei locale;
 Ordinul nr.496/30.03.2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană
acordată personalului poliţiei locale;
 Ordonanţa 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 şi actualizată;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, şi lit.d alin.4 lit.a alin.6 lit.a pct.7 şi art.45 alin.2,
art.61 alin.2, art.115 alin.1 lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată,
actualizată

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă majorarea normei de hrană personalului din cadrul Poliţiei Locale Carei, de la
12 lei/zile calendaristice/persoană la 22 lei/zi calendaristice/persoană, conform normei nr 6
şi 12 B din Ordinul 496/2015.
Art.2.

Norma de hrană nu se va acorda pe perioada concediului medical, concediului de
maternitate, concediului pentru îngrijirea şi creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani
sau după caz, 3 ani, concediilor fără plată, pe perioada suspendării raportului de serviciu
sau de muncă şi pe perioada delegaţiilor.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică
Primarului municipiului Carei
Instituţiei Prefectului judeţelui Satu Mare
Poliţiei Locale Carei
Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Poliţia Locală Carei.
Carei, la 23.03.2017
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