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                                                                         Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 21 din 28.01.2015 
 

 

 

R E G U L A M E N T 
PRIVIND ACORDAREA NORMEI DE HRANĂ LA NIVELUL 

DIRECTIEI POLIŢIA LOCALĂ A   MUNICIPIULUI  ROMAN 
 

Art.1  În aplicarea  prevederilor  art.35/\l   din Legea Poliţiei  Locale  nr. 

155/2010 (r) cu modificările şi  completările  ulterioare,  art. 2,  alin. (1),  art. 3,  alin. 

(1),  art. 3,   alin. (3)  şi  art. 4,  alin. (4) din  O.G. nr. 26/1994 privind  drepturile   de  

hrană  în  timp  de  pace  ale  personalului   din  sectorul  de  apărare   naţionala,    

ordine publică  şi siguranţă naţională, republicat, cu   modificările  şi completările   

ulterioare, prevederile H.G. nr. 65/2003 privind  stabilirea  drepturilor  de hrană, în  

timp  de pace  ale personalului   aparţinând structurilor    Ministerului    de   Interne,   

căruia   i     se  aplică   Statutul   poliţistului,    coroborat   cu   Ordinul M.Ap.N. nr. 

S117/2009,    a  Ordinului    Ministrului   Administraţiei şi Internelor nr. 

S310/21.12.2009 privind hrănirea efectivelor Ministerului Administraţiei şi  

Internelor  in timp  de  pace  şi  a H.C.L. nr. 193/19.12.2014 privind acordarea 

drepturilor de hrană pentru personalul Direcţiei Poliţiei Locale a Municipiului  

Roman,  se stabilesc  categoriile   de personal  şi condiţiile   concrete  de acordare  a 

normei de hrană  la  nivelul  Direcţiei Poliţia Locală a municipiului  Roman. 

 

Art.2 La nivelul Direcţiei Poliţia Locală a Municipiului  Roman se acordă 

dreptul la norma de hrană gratuit, care în timp de pace se atribuie conform prezentului 

Regulament. 

 

Art.3  Hrănirea   personalului   fiecărei   instituţii   publice   se  face  de  

regulă,   în  natură,   în  limita plafoanelor   calorice  zilnice,  iar când acest lucru nu 

este posibil, personalul prevăzut la art. 2 beneficiază de valoarea financiară 

neimpozabilă a normei  de  hrană.  

 

Art.4  Valoarea  financiară  lunară  a normei  de hrană se calculează  prin 

înmulţirea valorii financiare zilnice a normei de hrană stabilită în condiţiile 

prezentului Regulament, cu numărul  de zile calendaristice   din luna respectivă. 

 

Art.5  La nivelul Direcţiei Poliţia Locală Roman, personalul care îndeplineşte 

atribuţii specifice pentru compartimentele: 

- ordine şi liniste publică şi pază a bunurilor 
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- circulaţie drumuri publice şi control transport 

- control mediu 

- control activitate comercială 

- evidenţa persoanelor 

- disciplina în construcţii şi afişajul stradal  

- dispecerat-monitorizare 

beneficiază, în condiţiile prevăzute de art. 35^1 din Legea nr.155/2010 a 

politiei locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de valoarea 

financiară neimpozabilă a normei de hrană la care are dreptul. 

 

Art 6  Valoarea financiara neimpozabilă a normelor de hrană pe  categorii de 

personal, potrivit prezentului  Regulament,  sunt  stabilite astfel: 

 

Norma de 

hrană 

Total calorii 

om/zi 

Categorii de 

personal 

Valoarea 

financiară 

neimpozabilă/zi 

calendaristică 

Norma nr.1 4300 

calorii/om 

Poliţişti locali cu 

funcţie de execuţie 

şi personal 

contractual care 

desfăşoară 

activităţi specifice 

operative în teren 

18 lei/zi 

calendaristica 

Norma nr. 2 4000 

calorii/om 

Funcţionari publici 

de conducere, 

poliţişti locali cu 

funcţie de execuţie 

şi personal 

contractual de 

execuţie 

care desfăşoară 

activităţi 

specifice auxiliare  

 

16 lei/zi 

calendaristica 

 

 

Art. 7  ( 1)  -  Începând  cu data de 01.01.2015, la nivelul  Direcţiei Poliţia 

Locală a Municipiului Roman, se beneficiază de valoarea  financiară   neimpozabilă 

a normelor   de  hrană  zilnice   în  limita   bugetului    de  venituri   şi cheltuieli  
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aprobat  anual,  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  al  municipiului    Roman,  în 

condiţiile  art. 6. din prezentul  Regulament. 

 

(2) - Valoarea  financiară  nominală  zilnică  a normelor  de hrană este cea 

stabilită  conform  art. 6 din prezentul Regulament. 

 

(3) - Valoarea financiară a normelor de hrană zilnică nu se acordă în  

următoarele  situaţii: 

- pe perioada concediilor  medicale; 

- pe perioada concediului de odihnă; 

- 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. 8 (1)  Acordarea/scoaterea de la drepturile la hrană se stabileşte la nivelul 

Direcţiei Poliţia Locală Roman ţinând cont de următoarele documente în copie: 

- dispoziţia de numire în funcţia publică/contractuală, de încetare sau 

suspendare a raportului de serviciu şi/sau a contractului individual de muncă, după 

caz; 

- dispoziţia de mutare definitivă/temporară în alt compartiment al instituţiei; 

- dispoziţia de transfer în altă instituţie/autoritate publică; 

- certificatul medical; 

- dovada de participare la cursuri de formare profesională iniţială sau de 

perfecţionare organizate în cadrul instituţiilor de învăţământ pentru ordine publică şi 

siguranţă naţională, cu precizarea perioadei de formare; 

- ordinul de deplasare (delegaţie). 

(2) Pe timpul participării la cursuri de formare profesională iniţială sau de 

perfecţionare organizate în cadrul instituţiilor de învăţământ pentru ordine publică şi 

siguranţă naţională, personalul care primeşte drepturi de hrană sub forma valorii 

financiare este obligat să achite personal instituţiilor de formare, contravaloarea mesei 

servite. 

(3) Acordarea drepturilor de hrană se stabileşte pe baza situaţiei nominale 

lunare privind acordarea normei de hrană, ataşată foii colective de prezenţă şi  
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întocmită la începutul lunii următoare pentru luna precedentă, cu specificarea în clar a 

normei de hrană de care beneficiază zilnic fiecare salariat al Direcţiei Poliţia Locală, 

conform prevederilor art. 6 din prezentul Regulament, în funcţie de specificul 

activităţii desfăşurate conform buletinului postului. 

(4) Situaţia nominală lunară privind acordarea normei de hrană se întocmeşte 

la nivelul  Direcţiei Poliţia Locală, se vizează de directorul executiv al acesteia şi se 

aprobă de către Primarul municipiului Roman. 

 

Art. 9 (1)   Calculul  cuantumului lunar al valorii  financiare a normelor   de  

hrană  datorate  fiecărei categorii   de  personal,   se  face  de  către  persoana  cu  

atribuţii  de  salarizare   din  cadrul  Serviciului resurse umane, salarizare,  pe baza   

situaţiei nominale lunare privind acordarea normei de hrană emise de Direcţia Poliţia 

Locală si întocmită conform prevederilor art.8 alin. (1) din prezentul regulament, prin 

determinarea zilelor  calendaristice aferente  perioadei  lucrate  şi  înmulţirea  cu 

valoarea  financiară  a normei de hrană zilnică stabilită în condiţiile  art.6, din 

prezentul  Regulament. 

(2)  Pe baza prevederilor art. 9. (1) se întocmeşte dispoziţa Primarului 

municipiului Roman privind contravaloarea lunară a normei de hrană de care 

beneficiază fiecare salariat din cadrul Direcţiei Poliţia Locală Roman. 

(3) Cuantumul lunar al valoarii financiare a normei de hrană se calculează 

odată cu drepturile salariale ale lunii respective şi  se  virează, de regulă, pe cardul de 

salarii la data plăţii drepturilor salariale. 

 

Art.10 În limita fondului de salarii repartizat, sumele necesare aplicării 

prezentului Regulament se vor include în bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei 

Poliţia Locală a municipiului Roman, care se aprobă anual de către Consiliul Local al 

Municipiului Roman. 

 

Art.11  Dispoziţiile prezentului Regulament se completează cu orice alte acte 

normative incidente în materie, care se aplică prin similitudine. 

 

 

 

       


