
 

H  O T Ă R Â R E 
privind  aprobarea acordării normei de hrană personalului din cadrul Serviciului Poliţie locală al 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova, în cursul anului 

2021  

 

Consiliul Local al comunei Bărcănești, județul Prahova , întrunit în şedinţă 

ordinară  în data de 20.04.2021; 

              Având în vedere prevederile : 

-Art.18 alin.(1) coroborat cu alin.(2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice,cu modificările şi completările ulterioare; 

-Art.35
1
 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, (r1) cu modificările şi completările ulterioare; 

-Art.2, art.3, art.5 şi art.7 din H.G. nr. 171 privind  stabilirea metodologiei şi a regulilor de 

aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35
1
 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010; 

- O.G. nr. 26 /1994 (republicare 1) privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului 

din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională şi ale persoanelor private 

de libertate cu modificările şi completările ulterioare ; 

-Art.I din Ordinul nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii  regionale şi 

administraţiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană 

acordată  personalului poliţiei locale; 
         Văzând : 

-Referatul de  aprobare nr.12.108  /12.04.2021  al Primarului Comunei Bărcăneşti  privind  

aprobarea acordării normei de hrană personalului din cadrul Serviciului Poliţie locală al 

 aparatului de specialitate al Primarului comunei Bărcăneşti ,judeţul Prahova,pe anul 2021 ; 

-Raportul de specialitate comun  nr.12.110  din 12.04.2021  al  Serviciului Financiar Contabil și 

Compartiment Resurse Umane  la Proiectul de hotărâre  privind  aprobarea acordării normei de 

hrană personalului din cadrul Serviciului Poliţie locală al aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova, în cursul anului 2021   ;   
-Avizul secretarului general al comunei Bărcăneşti nr. 12.111  / 12.04.2021; 

-Avizul  comisiilor de specialitate nr. 1 , 2 și 3 ale Consiliului Local al comunei Bărcănești;  

           În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.,,a” şi  lit.,,d”, alin.(7) lit.,,g”, alin.14 ,  

art.139 alin.(1)  şi art.196 alin.(1 ) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
  

HOTĂRĂȘTE: 

 

         Art.1.(1) Se aprobă acordarea în bani, respectiv alocaţie valorică zilnică,  a normei de 

hrană pentru personalul din cadrul Serviciului Poliţie locală al aparatului de specialitate al 
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Primarului comunei Bărcăneşti , în limita bugetului aprobat la categoria cheltuieli de personal în 

cursul anului  2021 . 

(2) Norma de hrană se acordă în cursul anului 2021, pentru o perioadă de 4 (patru) luni . 

          Art.2. (1)Alocaţia valorică a normei de hrană este în cuantum de  32 lei /zi personalului 

poliţiei locale în activitate care ocupă funcţii publice specifice de poliţist local şi personalului de 

conducere . 

 (2) Alocaţia valorică a normei de hrană prevăzute la alin.1 se acordă pentru zile calendaristice . 
          Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii 554/2004 - Legea 

contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
          Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei 

Bărcăneşti, judeţul Prahova, de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate  al 

primarului , de persoanele nominalizate la art.1 şi vor fi transmise persoanelor şi autorităţilor 

interesate de secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                                      Valeriu Cotolan  

                  

 

 

 

 

 

             Contrasemnează: 

                                                                                  Secretarul  general al comunei 

                                                                                                                            Nicoleta Savu 

 

 

 

 

Bărcăneşti, 20 aprilie 2021 

 Nr. 24 

Nr.consilieri ȋn funcţie 
       

15 ;  Nr.consilieri prezenţi 15   ; Nr.voturi pentru 12         Nr. voturi 

ȋmpotrivă      0  ;  Nr. voturi abţinere    3.      

sistem de vot : deschis 

 

 
 

 

 

 

 


