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Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 
întocmit de Poliţia Locală a Sectorului 1; 

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului 
Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, cu modificările și 
completările ulterioare;  

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, 
republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;  

Văzând prevederile art.67 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;  

În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1332/2010 privind Regulamentul – 
cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;  

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.833/2007 privind normele 
de organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective, cu 
modificările și completările ulterioare;  

Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 2/2015 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri; 

În temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

Conform Ordinului Ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice privind 
contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale nr. 
496/30.03.2015; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 120/29.07.2014 
privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Poliţiei Locale a Sectorului 1; 

În temeiul art.45, alin.(2), art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b)  din Legea nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 



CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  
  

HOTĂRĂŞTE:  
  

Art.1. (1) Se aprobă norma de hrană personalului poliţiei locale conform prevederilor 
Ordonanţei Guvernului României 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. 

 
(2) Normele de hrană zilnice pentru personalul poliţiei locale sunt următoarele:  

a. norma nr. 6, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului României nr. 26/1994, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiar fiind personalul poliţiei 
locale în activitate prevăzut la art.14, alin.(1), lit.a) din Legea nr. 155/2010, republicată, 
cu completările ulterioare, şi personalul de conducere în cuantum de 24 lei/zi;  

b. norma nr. 1, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului României nr. 26/1994, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiar fiind personalul poliţiei 
locale în activitate prevăzut la art.14, alin.(1), lit.b) şi c) din Legea nr. 155/2010, 
republicată, cu completările ulterioare, in cuantum de 18 lei/zi;  

c. norma nr. 12 "B", potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului României nr. 26/1994, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, normă suplimentară pentru 
personalul poliţiei locale în activitate care lucrează în ture sau schimburi în cuantum de 2 
lei/zi.  

 
 Art.2. Primarul sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, 
Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 
din data de 28.05.2015. 
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