CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA
JUDEJULPRAHOVA
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privind acordarea normei de hrana pentru personalul ^^^-" ^_^
Directiei Politia Locala a Municipiului Campina
Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.63.823/20 mai 2015 a d-lui ing.Tiseanu Horia Laurentiu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune acordarea normei de
hrana pentru personalul Directiei Politia Locala a Municipiului Campina;
- raportul de specialitate promovat de Directia economica;
- rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al
municipiului Campina, respectiv:
- Comisia buget, fman{e, administrarea domeniului public si privat $i
agricultura;
- Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul, servicii
si comert, s.a.m.d.;
- avizul secretarului municipiului Campina;
Vazand prevederile art.l4 si art.35' din Legea nr.l55/2010 a Politiei locale;
In conformitate cu prevederile art.2 - art.7 din H.G.R. nr.l71/2015 privind
stabilirea Metodologiei si a regulilor de aplicare a drepturilor prevazute la art.35' din
Legea Politiei locale nr.l55/2010;
In baza prevederilor art.l din Ordinul nr.496/2015 privind contravaloarea
alocatiei valorice a Normei de hrana acordata personalului Politiei locale;
Avand in vedere prevederile art.36, alin.(2), lit."b", alin.(4) $i alin.(6), lit."a",
pct.7 si art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica
locala, republicata;
In temeiul art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica
locala, republicata,

Consiliul local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.
Art.l.(l) - Aproba acordarea normei de hrana pentru personalul Directiei
Politia Locala a Municipiului Campina, incepand cu l mai 2015, in limita bugetului
aprobat, cu incadrarea in nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului
local al municipiului Campina pe anul 2015.
(2) - Suma prevazuta in bugetul local al Municipiului Campina pe anul
2015 pentru norma de hrana a politistilor locali este de 215.000 lei si este mentionata
laCap.61.02.03.04.
Art.2. - Nonna de hrana reprezinta alocatia de hrana pe zile calendaristice de
care beneficiaza personalul Politiei locale in activitate, in limita plafoanelor calorice
si se va acorda atat personalului de conducere, cat si de executie, in bani, cuantumul
acesteia fiind:
a) 24 lei/zi calendaristica, pentru functionarii publici care ocupa functii publice
specifice de politist local si personalul de conducere;

b) 18 lei/zi calendaristica, pentru functionarii publici care ocupa functii publice
generale si personalul contractual;
c) 2 lei/zi, pentru timpul efectiv lucrat, norma suplimentara pentru personalul
Politiei locale in activitate care lucreaza m ture si schimburi.
Art.3. - Acordarea normei de hrana pentru personalul Directiei Politia Locala a
Municipiului Campina se va face cu respectarea prevederilor Regulamentului,
ANEXA care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4. - Cu data adoptarii prezentei hotarari se revoca H.C.L. nr.l56/
18 dec.2014 privind acordarea normei de hrana pentru personalul Directiei Politia
Locala a Municipiului Campina.
Art.5. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectuluijude{ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Direc{iei economice;
- Serviciului juridic, contencios, resurse umane, etc.;
- Directiei Politia Locala a Municipiului Campina.

Pre$edinte de $edim;a,
Consilier. ^****T***^
dl. Dua Maa
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Contrasemneaza,
Secretar,
^ Moldoveanu Paul

Campina, 28 mai 2015
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ANEXA
la H.C.L. nr.60/28 mai 2015
Presedinte de $edir
dl. DuIa Mar

REGULAMENT
pentru acordarea Normei de hrana la nivel de Directie Politie Locala,
conform Legii nr.l55/2010, modificata si completata si a OMDRAP nr.496/2015

Art.l. - La nivelul Directiei Politia Locala din cadrul Primariei Municipiului
Campina se acorda, mcepand cu data de 1 mai 2015, dreptul la norma de hrana,
conform prezentului Regulament.
Art.2. - Dreptul la norma de hrana se va acorda:
- functionarilor publici politisti locali si personalului contractual, in activitate,
pe intreaga perioada in care beneficiaza de drepturi salariale;
- functionarilor publici politisti locali si personalului contractual, in activitate,
pe timpul concediului pentru incapacitate temporara de munca, concediu de
maternitate, concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si
in cazul copilului cu handicap, pana la varsta de 3 ani, acordate conform legii;
- functionarilor publici si personalului contractual angajat prin contract
individual de munca pe durata determinata, care ocupa temporar functii ramase
disponibile ca urmare a suspendarii raporturilor de munca, respectiv a contractelor de
munca;
- functionarilor publici si personalului contractual angajat pe durata
nedeterminata sau determinata, cu contract individual de munca cu timp partial,
proportional cu acest timp. In situatiile m care pentru prestarea unor activitati se
incheie contracte/conventii, altele decat contractele individuale de munca, nu se
acorda norma de hrana.
Art.3. - Acordarea valorii financiare a dreptului la norma de hrana se va face la
data acordarii salariului lunar.
Art.4. - Acordarea valorii fmanciare a dreptului la norma de hrana 12B, pentru
personalul care lucreaza in ture sau schimburi, se va face pe baza
referatului/pontajului intocmit de conducatorul unitatii, la data acordarii salariului
lunar.
Art.5. - Dispozitiile prezentului Regulament se mtregesc cu orice alte acte
normative incidente in materie.

ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

PRIMAR
Nr.63.823/20mai2015

EXPUNERE DE MOTIVE
Subsemnatul ing.Tiseanu Horia - Lauren{iu, Primarul municipiului Campina, in
conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administratiei
publice locale, republicata, a art.44, alin.<2) si art.50, alin.(l) din Regulamentul de
Organizare si FuncJionare al Consiliului local al municipiului Campina, inaintez la
Aparatul permanent al Consiliului local proiectul de hotarare privind acordarea
normei de hrana pentru personalul Directiei Politia Locala a Municipiului
Campina.
Promovarea proiectului de hotarare are la baza publicarea in M.Of. a H.G.R.
nr.l71/2015 privind stabilirea Metodologiei si a regulilor de aplicare a drepturilor
prevazute la art.35' din Legea Politiei locale nr.l55/2010 si a Ordinului nr.496/2015
privind contravaloarea alocatiei valorice a Normei de hrana acordata personalului
Politiei locale, acte normative subsecvente care au lamurit modalitatea de acordare a
normei de hrana pentru politistii locali, precum si contravaloarea in bani a acesteia.
Astfel, H.G.R. nr.l71/2015 confera posibilitatea Consiliului local de a aproba,
prin hotarare, acordarea normei de hrana pentru personalul Politiei locale, in limita
bugetului aprobat si in limita plafoanelor calorice stabilite ca fiind normele nr.6, nr. 1
si nr.l2"B" din Ordonanta nr.26/1994.
Norma de hrana se poate acorda in natura sau in bani, de ea putand beneficia si
personalul incadrat pe o perioada determinata pe posturi devenite temporar vacante si
se calculeaza nominal cu identificarea drepturilor pentru fiecare persoana in parte.
Aceasta se inregistreaza la cheltuieli de personal, indiferent de modalitatea in
care se acorda, se confera pentru zile calendaristice, iar alocatia valorica trebuie sa se
incadreze in nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului local al
municipiului Campina.
Prin Ordinul nr.496/2015 al Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice a fost stabilita contravaloarea alocatiei valorice a normei de hrana pentru
personalul Politiei locale, respectiv 18 lei/zi pentru norma 1, 24 lei/zi pentru norma 6
si 2 lei/zi pentru norma 12"B", suma care se acorda suplimentar pentru normele nr.l
si nr.6, pentru personalul politiei locale, care lucreaza in ture sau schimburi.
Regulamentul de acordare a normei de hrana a fost intocmit prin asimilarea
prevederilor legale aplicabile in aceasta materie pentru personalul Ministerului
Administratiei si Internelor, Ministerului Justitiei, Administratiei Nationale a
Penitenciarelor, Jandarmeriei Romane si Pompierilor Militari.
Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.l4 si art.35' din Legea nr.l55/2010 a Politiei locale;
- prevederile art.2 - art.7 din H.G.R. nr.l71/2015 privind stabilirea
Metodologiei si a regulilor de aplicare a drepturilor prevazute la art.35' din Legea
Politiei locale nr.l55/2010;
- prevederile art.l din Ordinul nr.496/2015 privind contravaloarea alocatiei
valorice a Normei de hrana acordata personalului Politiei locale;

- prevederile art.36, alin.(2), lit."b", alin.(4) $i alin.(6), lit."a", pct.7, art.45,
alin.(2) si art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra^ia publica
locala, republicata.

PRIMAR,
ing.Tiseanu Horia - Laurenfiu
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