ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 43 din 28.02.2017
privind modificarea H.C.L. nr. 21 din 28.01.2015 privind aprobarea
Regulamentului de acordare a normei de hrană la nivelul Direcţiei
Poliţiei Locale a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 3555 din 28.02.2017 iniţiată de către
domnul Lucian Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul
de specialitate nr. 160180 din 28.02.2017 întocmit de către Direcţia Poliţiei
Locale Roman;
Văzând avizul favorabil nr. 17 din 28.02.2017 al Comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. 45 din 28.02.2017 al Comisiei juridice, precum şi
avizul pentru legalitate nr. 3589 din 28.02.2017 dat de către Secretarul
Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile art. 35^1 din Legea nr. 155/2010R - Legea
Poliţiei Locale, ale art. XI din O.U.G. nr. 65/2014 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, ale H.G. 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. 155/2010R, ale Ordinului M.D.R.A.P. nr.
776/2015 pentru modificarea Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a
normei de hrană, precum şi ale O.G. 26/1994R privind drepturile de hrană, în
timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi
siguranţă naţională;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi ale art. 36 alin. (3)
lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 21 din 28.01.2015 privind
aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrană la nivelul Direcţiei
Poliţiei Locale a municipiului Roman, după cum urmează:
Articolul 7 alin. (2) se modifică şi va avea următorul conţinut:
“Art. 7.
(2) - Valoarea financiară a normelor de hrană zilnică nu se acordă în
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următoarele situaţii:
- pe perioada concediului de odihnă ce depășește 21 de zile calendaristice;
- pe perioada concediului medical;
- pe perioada concediului de studii;
- pe perioada concediului fără plată;
- pe perioada concediului pentru creşterea copilului până la 2 ani sau a
concediului pentru creşterea copilului cu handicap pănă la împlinirea de către
acesta a vârstei de 3 ani;
- pe perioada suspendării raportului de serviciu şi/sau a contractului individual
de muncă;
- de la data încetării raportului de serviciu şi/sau a contractului individual de
muncă;
- în toate situaţiile în care se acordă diurnă de delegare.”
Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu luna martie 2017;
Art. 3. Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;
Art. 4. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului
Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
George Alexandru BĂLAN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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