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PRIVIND  ACORDAREA  NORMEI  DE  HRANA  PERSONALULUI  POLIȚIEI  LOCALE  DIN  CADRUL APARATULUI  

DE  SPECIALITATE  AL PRIMARULUI  COMUNEI  ADUNAȚI 

       Consiliul Local al comunei Adunați, județul Prahova, întrunit astăzi 20.02.2020 în ședință ordinară; 

       Având în vedere : 

         -  referatul de aprobare a Primarului comunei Adunați, județul Prahova privind acordarea normei de 
hrană personalului Poliției Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului localitatii Adunați, 
judetul Prahova; 

        - raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Adunaţi, judeţul Prahova; 

        -  avizul favorabil al comisiei de specialitate programe de dezvoltare economică-socială, buget-finanţe, 
administrarea serviciului public şi privat al comunei,  agricultură,  gospodărie comunală,  ecologie şi 
protecţia mediului,  servicii a Consiliului Local Adunați; 

       - avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru învățământ, sănătate, cultură, protecţie copii, 
activităţi sportive şi agrement; 

        - avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii 
publice și drepturile cetățenilor; 

        În baza prevederilor:  

        - O.G nr.26/1994 privind drepturile de hrană, pe timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare 
națională, ordine publică și siguranță națională, republicată și actualizată, conform căruia se stabilește 
acordarea de hrană gratuită pentru personalul unor structuri de ordine publică și siguranță publică, 
menționate ca forțe complementare în H.G. nr.196/2005; 

       - art. 35.1 din Legea nr.155/2010 privind poliția locală cu modificările și completările ulterioare; 

       - art.2, art.3, art.5 și art.7 din HG nr.171/2015 pentru stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a 
drepturilor prevăzute la  art. 35.1 alin.1 din Legea poliției locale nr.155/2010; 

      - prevederile Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice nr.776/2015 pentru 
modificarea Ordinului Ministrului Dezvoltarii Regionale și Administratiei Publice nr.496/2015 privind 
contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordată personalului poliției locale; 

       - prevederile art.18 alin.1 coroborat cu alin.3 din Legea nr.153/2017 prvind salarizarea personalului 
platit din fonduri publice, cu modificările și completarile ulterioare; 

       - H.C.L  nr.5 /2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020; 

      - art.129 alin.1 și alin.7 lit.g din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu  
modificările și completările ulterioare; 

       În temeiul Legii art.139 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ cu modificările și completarile ulterioare; 

 
                             .CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI  adoptă prezenta hotărâre:  

       Art.1. (1) Se aprobă acordarea normei de hrană personalului Poliției Locale din cadrul  aparatului  de 
specialitate al Primarului comunei Adunați, judetul Prahova. 



                 (2) Norma de hrană se acordă în bani, respective alocația valorică zilnică ce reprezintă valoarea 
financiară neimpozabilă a normei de hrană, în conformitate cu legislația în vigoare. 

                 (3) Norma de hrană de care beneficiază personalului Poliției Locale din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Adunați, judetul Prahova este norma nr.6 în valoare de 32 lei/zi, valoare 
neimpozabilă pentru funcționarii publici care ocupă funcții pubice specifice de polițist local și personalului 
de conducere. 

                  (4) Norma de hrană se acordă pentru zile lucrătoare în limita bugetului aprobat. 

       Art.2.Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Compartimentul Taxe, Impozite, 
Financiar, Contabil din cadrul  cadrul  aparatului  de specialitate al Primarului comunei Adunați, județul 
Prahova. 

        Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios 
administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, 
republicată, și modificată. 
        Art.3.Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică la sediul și pe site-ul Primăriei comunei 
www.comunaadunati.ro și se va  transmite prin grija secretarului comunei Adunați: 

                     -   Instituţiei Prefectului judeţului Prahova; 
                     -   Primarului comunei Adunați, județul Prahova; 
                     -  Compartimentului taxe, impozite financiar, contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Adunaţi, judeţul Prahova; 
                     -  Compartimentului Politie Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Adunaţi, judeţul Prahova; 
 
                  

      PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,          
                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

        SĂVULESCU DARIUS -  MIHAI                                                    SECRETAR   GENERAL,   
                                                                                   PETRUŢA  TERMENTU 

 
 
 
 
ADUNAŢI,  20.02.2020 
NR.7 

Nr. consilieri în  funcţie Nr. consilieri prezenţi Nr. voturi pentru Nr. voturi  contra Nr.voturi abtineri 

         11       11   11        0      0 
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