
 

A N U N T 

 

         Primarul comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova aduce la cunoştinţă publică 

faptul că a iniţiat. Proiectul de hotărâre nr. 25/12.04.2021 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 , proiect ce urmează a fi supus  dezbaterii si 

aprobării în ședință ordinară din 20 aprilie  2021. 

Proiectul de hotarâre , însoţit de  referatul de aprobare  si raport 

specialitate poate fi consultat pe site-ul Primăriei Comunei Bărcăneşti sectiunea 

Consiliul Local și la eticheta MOL-subeticheta Hotarari ale autoritatii 

deliberative-proiecte HCL. 

                    P R I M AR,                                         Secretar general al comunei , 

 Gheorghe Dima                                                   Nicoleta Savu 

 

      Afişat astăzi, 12.04. 2021   , orele  16,30 la sediul Primăriei Comunei Bărcăneşti, 
jud.Prahova, și site www.barcanesti.ro.-M.O.L. 

Secretar  general al comunei, 
Nicoleta Savu 

1 exp. 
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        Nr. 25 din 12 aprilie 2021 

  

P R O I E C T    D E      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 ............. 

              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 al compartimentului/serviciului    de resort  din cadrul aparatului de specialitate al   

primarului nominalizat  în  vederea  analizării și întocmirii rapoartului 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.        /   .02.2021; 

-Avizul  comisiilor de specialitate nr..............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 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 . 
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          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. 

 

        

 

                                                                 INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

   Gheorghe Dima 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

SECRETAR  GENERAL  AL COMUNEI  

Nr. 12.111 /  12.04.2021 

 

 

 

 

 A V I Z 
la Proiectul de hotărâre nr. 25/12.04.2021  

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  

 
               Secretarul general al comunei  Bărcăneşti, judeţul Prahova, procedând, în 
conformitate cu prevederile art.  243 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ,cu modificările și completările ulterioare , la analiza  Proiectului de hotărâre 
nr. 25/12.04.2021 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 , constată că sunt îndeplinite condiţiile de legalitate 
şi oportunitate prevăzute de  O.U.G. nr.57/2019  privind Codul administrativ  , cu 
modificările și completările ulterioare , şi   în consecinţa îl avizez favorabil  în scopul  
adoptării sale  de către Consiliul local al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova. 

 
 

SECRETAR    GENERAL  AL COMUNEI, 
Nicoleta Savu 

 
 

 

 

2 exp. 

n.s./n.s. 
 



 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
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 

 
 

         În conformitate cu art.35
1
 alin.1 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, (r1), cu modificările şi 

completările ulterioare,  și art.2, art.3, art.5 şi art.7 din 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. 155/2010 , 

Consiliul local poate aproba, prin hotărâre a consiliului local, acordarea normei de hrană pentru personalul 

poliției locale, în limita bugetului aprobat, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 

26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, 

ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare . 

            Având în vedere proiectul bugetului pentru anul 2021 și execuția veniturilor şi cheltuielilor , și 

ținînd cont de necesitatea realizării unor investiții pentru comunitatea locală , în bugetul  local nu există 

fonduri suficiente pentru acordarea normei de hrană  pentru întregul an personalului din cadrul Serviciului 

Poliţie locală al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bărcănești, judeţul Prahova.               

            În cazul în care în bugetul local nu există resurse  financiare suficiente pentru a susține acordarea 

normei de hrană stabilite potrivit legislației în vigoare,  pentru întregul an, conform art.7 din 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. 155/2010 ,  autoritățile administrației publice locale pot stabili perioade de 

acordare mai mici de un an calendaristic . 

            Drept urmare, se impune adoptarea actului administrativ privind aprobarea acordării normei de 

hrană, în cursul anului 2021, pentru o perioadă de 4 (patru) luni personalului din cadrul Serviciului Poliţie 

locală al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bărcăneşti ,judeţul Prahova .  

  

 

                                                           PRIMAR ,  

                                                      Gheorghe Dima 

 

 
 

 
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

P R I M A R  

                      Nr. 12.108   din   12.04 .2021 

 

 

Repartizat  pentru raport specialitate 

________cu adresa  

nr._________din_____2021. 

 

Repartizat  pentru aviz : 

-comisie specialitate  CL nr.1 ________cu adresa 

nr._________din_____2021; 

-comisie specialitate  CL nr.2 ________cu adresa 

nr._________din_____2021; 

-comisie specialitate  CL nr.3 ________cu adresa 

nr._________din_____2021; 
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REPARTIZAT  PENTRU  AVIZARE  LA  COMISIA  NR.  1_______CU ADRESA NR. ____________ DIN ______________; 
COMISIA  NR.  2_______CU ADRESA NR. ____________ DIN ______________; COMISIA  NR.  3_______CU ADRESA 

NR. ____________ DIN ______________; 
 

 
 

R A P O R T    D E    S P E C I A L I T A T E 
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  

 
            Potrivit prevederilor Legii poliţiei locale nr. 155/2010, (r1), cu modificările şi completările 
ulterioare , s-a înființat Serviciul Poliție locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova, în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor 
și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și 
descoperirea infracțiunilor, în următoarele domenii: 
   a)ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor; 
   b)circulația pe drumurile publice; 
   c)disciplina în construcții și afișajul stradal; 
   d)protecția mediului; 
   e)activitatea comercială; 
   f)evidența persoanelor; 
   g)alte domenii stabilite prin lege.      
               Autoritățile administrației publice locale, conform art.351 alin.1 din Legea poliţiei locale nr. 
155/2010, (r1), cu modificările şi completările ulterioare, pot acorda în limita bugetului aprobat, 
prin hotărâre a consiliului local, norma de hrană personalului poliției locale conform prevederilor 
Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului 
din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranța națională, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. 
             În conformitate cu art.2, art.3, art.5 şi art.7 din H.G. nr. 171/2015 privind  stabilirea 
metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 351 alin. (1) din Legea poliţiei 
locale nr. 155/2010: 
  ,, Art. 2. - (1) Consiliul local poate aproba, prin hotărâre, acordarea normei de hrană pentru 
personalul poliției locale, în limita bugetului aprobat, conform prevederilor Ordonanței Guvernului 
nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare 
națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, și ale prezentei hotărâri. 
(2) În întelesul prezentei hotărâri, norma de hrană reprezintă alocația de hrană zilnică de care 
beneficiază personalul poliției locale în activitate, în limita plafoanelor calorice. 
 (3) Normele de hrană zilnice pentru personalul poliției locale sunt următoarele: 
a)norma nr. 6, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, beneficiar fiind personalul poliției locale în activitate 
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prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 155/2010, republicată, cu completările ulterioare, și 
personalul de conducere; 
 b)norma nr. 1, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, beneficiar fiind personalul poliției locale în activitate 
prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 155/2010, republicată, cu completările 
ulterioare; 
 c)norma nr. 12 „B“, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, normă suplimentară pentru personalul poliției locale în 
activitate care lucrează în ture sau schimburi. 
Art. 3. - Norma de hrană se poate acorda prin hotărârea consiliului local, în natură și/sau bani, după 
cum urmează: 
   a)în natură, respectiv: 
   1. prin unități de servire proprii; 
   2. prin servicii externalizate către operatori economici, pe baza criteriilor de eficiență economică, 
cu respectarea legislației specifice achizițiilor publice; 
   b)în bani, respectiv alocație valorică zilnică, ce reprezintă valoarea financiară a normei de hrană, 
în conformitate cu legislația în vigoare. 
Art. 5. - (1) În cazul personalului poliției locale, norma de hrană zilnică, potrivit prevederilor art. 2 
din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se 
stabilește și se acordă ținând seama de următoarele: 
 a)se calculează nominal, cu identificarea drepturilor pentru fiecare persoana în parte; 
 b)se raportează la plafoanele calorice aferente normelor nr. 1, 6 si 12 „B“ și la alocația valorică 
prevăzută în ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, aprobată potrivit art. 
6; 
 c)norma de hrană se înregistrează la cheltuieli de personal, indiferent de modalitatea în care se 
acordă; 
 d)alocația valorică se va încadra în nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului 
general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
 (2) Norma de hrană se acordă pentru zile calendaristice.” 
          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  prevede : 
 ,, Articolul 1 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 496 /2015 
privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 31 martie 2015, cu modificările 
ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. 1. - Începând cu 1 octombrie 2015, 
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, este: 
 a) norma nr. 1, potrivit anexei nr. 1 la 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, cu modificările şi completările ulterioare - 25 lei/zi;  
b) norma nr. 6, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare - 32 lei/zi;  
c) norma nr. 12 "B", potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare - 5 lei/zi." 
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              Valoarea financiară a normei de hrană se calculează prin înmulțirea valorii financiare zilnice 
a normei de hrană cu nimărul de zile calendaristice din luna respectivă, pe baza foii colective de 
prezență, și nu poate depăși valoarea stabilită și actualizată , potrivit legii, prin ordinul ministrului 
dezvoltării și administrației publice.           
              Serviciul Poliție locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bărcănești 
județul Prahova, a beneficiat  de normă de hrană, astfel: 
-Polițist local-funcționar public- normă hrană nr.6, pe bază de alocație valorică neimpozabilă  în 
cuantum de 32 lei /zi calendaristică; 
-Personalul contractual- normă hrană nr.6, pe bază de alocație valorică neimpozabilă  în cuantum de 
25 lei /zi calendaristică.     
                Art. I alin.3 din O.U.G. nr.226/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si 

completarea unor acte normative si prorogarea unor termene prevede că ,, În anul 2021, incepand cu 
luna ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor si al celorlalte 
elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda 
lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine cel mult la nivelul 
cuantumului acordat pentru luna decembrie 2020, in masura in care personalul ocupa aceeasi 
functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.” 
             Din analiza proiectului bugetului pentru anul 2021 și execuția veniturilor şi cheltuielilor , și 
având în vedere necesitatea realizării unor investiții  pentru comunitatea locală rezultă că nu există 
fonduri suficiente în bugetul  local pentru acordarea normei de hrană  pentru întregul an , 
personalului din cadrul Serviciului Poliţie locală al aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Bărcănești.  
               În cazul în care în bugetul local nu există resurse  financiare suficiente pentru a susține 
acordarea normei de hrană stabilite potrivit legislației în vigoare,  pentru întregul an, conform art.7 
din H.G. nr. 171/2015 privind  stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor 
prevăzute la art. 351 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 ,  autoritățile administrației 
publice locale pot stabili perioade de acordare mai mici de un an calendaristic . 
               Având în vedere cele anterior -menţionate, în conformitate cu prevederile legale,se impune 
analiza de către Consiliul Local Bărcănești  și  adoptarea actului administrativ privind aprobarea 
acordării normei de hrană pentru o perioadă de 4 luni, în cursul anului 2021,  personalului din 
cadrul Serviciului Poliţie locală al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bărcăneşti , de 
către Consiliul Local Bărcănești judeţul Prahova . 
 

    ȘEF SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL,                                         INSPECTOR R.U., 
     Monica-Steluța Gheorghe                                                                    Mariana Oprea 

 
 
                                                                                                  COORDONATOR SERV.POLIŢIE LOCALĂ 
                                                                                                               Radu Popescu           
 

 

 
Comuna Bărcăneşti, strada Crinilor nr.108, Judeţul Prahova; 

Tel/Fax: 0725 913621; 0244276595; 0244700401 
Website: www.barcanesti.ro;  email: primaria.ph@barcanesti.ro 
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