
R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  

C O N S I L I U L  L O C A L  

        
HOTĂRÂRE 

 

Nr. 132 din 20.08.2015 
 

 

Privind modificarea H.C.L. nr. 21 din 28.01.2015 privind 

aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrană la 

nivelul Direcției Poliției Locale a municipiului Roman 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 
 

 Examinând expunerea de motive nr. 14031 din 13.08.2015 din  înaintată 

de către domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul municipiului Roman, 

precum şi raportul  de specialitate nr. 10432 din 13.08.2015 întocmit de către 

Direcția Poliției Locale Roman; 

             Văzând avizul favorabil nr. 49 din 20.08.2015 al comisiei pentru buget- 

finanţe, avizul favorabil nr. 135 din 20.08.2015 al comisiei juridice, precum şi 

avizul de legalitate nr. 14390 din 20.08.2015 dat de Secretarul municipiului 

Roman;    

       Luând în considerare prevederile O.U.G. nr. 26 din 30.06.2015 pentru 

completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte 

măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi ale Ordinului M.D.R.A.P. nr. 

502/2015 pentru modificarea Ordinului M.D.R.A.P. nr. 496/2015 privind 

contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei 

locale, precum și prevederile art. 36, alin. 2 lit. „a” şi alin. 3, lit. „b” din Legea 

nr. 215/2001R privind administraţia publică locală; 

        În temeiul art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ: 

 

HOTARĂŞTE: 
 

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 Direcției 

Poliției Locale a municipiului Roman, după cum urmează:  

Articolul 1 se modifică şi va avea următorul conţinut:  

 

„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 

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

completările ulterioare, a prevederilor H.G. nr. 171/2015 privind stabilirea 

metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute de art.35/\l din 

Legea Poliţiei Locale căruia i se aplică Ordinul M.D.R.A.P. nr. 496/2015 şi 

Ordinul M.D.R.A.P. nr. 502/2015, conform cu O.U.G. nr. 26 din 30.06.2015 

pentru completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum 

şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice 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.”  

 

Articolul 7 se modifică şi va avea următorul conţinut:  

 

„Art. 7. (1). Contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană 

stabilită în conformitate cu prevederile Hotărârii 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, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 25 martie 2015, precum şi 

a  O.U.G. nr. 26 din 30.06.2015 pentru completarea art. 12 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor 

publice şi ale Ordinului M.D.R.A.P. nr. 502/2015 pentru modificarea Ordinului 

M.D.R.A.P. nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de 

hrană acordată personalului poliţiei locale, este:  

a) norma nr. 1, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 

26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - 19 lei/zi;  

b) norma nr. 6, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 

26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - 25 lei/zi; 

  c) norma nr. 12 "B", potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 

26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - 2 lei/zi.  

 

(2) - 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.”  

 

 După articolul 7 se introduce art. 7 
1

 care va avea următorul conţinut:  

 

“Art. 7 
1
. Valoarea financiară neimpozabilă a normei de hrană pe 

categorii de personal, conform prezentului regulament se stabileşte astfel:  

a) Funcţionarii publici de conducere şi funcţionarii publici care ocupă 

funcţii publice specifice de poliţist local – norma nr. 6, potrivit anexei nr. 1 la 

Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare - 25 lei/zi;  

b) funcţionarii publici care ocupă funcţii publice generale - norma nr. 1, 

potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare - 19 lei/zi;  

c)personal contractual de execuţie - norma nr. 1, potrivit anexei nr. 1 la 

Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare - 19 lei/zi;  

d) pentru  personalul Direcţiei de Poliţie Locală în activitate care 

lucrează în ture sau schimburi se adaugă norma nr. 12 "B", potrivit anexei nr. 1 

la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare - 2 lei/zi.”  

 

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu luna august 

2015.  

 

Art. 3. Primarul Municipiului Roman, prin serviciile de specialitate va 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
 

Art. 4. Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor 

interesate prin grija secretarului municipiului. 

   

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ  

 Consilier,                                           Secretarul Municipiului Roman, 

        Mihaela TANOVICI           Gheorghe CARNARIU                                                                       

      


