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H O T Ă R Â R E 
 

 pentru modificarea Hotărârii nr.19/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 privind stabilirea contravalorii alocaţiei valorice a normei de hrană 

 pentru personalul din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Buzău 

 
 

               Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 

ordinară; 

                  Având în vedere: 

 expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.8189 din 

data de 21 aprilie 2015, prin care se propune aprobarea contravalorii alocaţiei 

valorice şi condiţiile de acordare a normei de hrană pentru personalul din cadrul 

Direcţiei Poliţiei Locale Buzău; 

 raportul comun al Direcţiei Economice şi al Serviciului Resurse Umane, Prognoză, 

Organizare, Cooperare Interinstituţională, precum şi avizul comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

 prevederile Hotărârii Guvernului nr.171/2015 privind stabilirea metodologiei şi 

regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35', alin.(1) din Legea poliţiei 

locale nr. 155/2010; 

 prevederile Ordinului nr. 496/2015 al ministrului dezvoltării şi administraţiei publice 

privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului 

poliţiei locale 

 

                   În temeiul art.36, alin.(2), lit.a) şi alin.(4), lit.a), art.45, alin. (1) şi art. 115, 

alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

                       

              Art.1. - Începând cu data de 01 mai 2015 contravaloarea alocaţiei valorice a 

normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Buzău se acordă 

după cum urmează : 

 norma nr. 1 – potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26//1994, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare = 18lei/zi pentru personalul în 

activitate din cadrul  structurii organizatorice de Pază bunuri şi valori, siguranţă unităţi 

şcolare, Dispecerat şi monitorizare, Protecţia muncii, pregătire fizică, gestionare bază 

materială, urmărire contravenţii, Biroul financiar-contabil; 



 norma nr. 6 – potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26//1994, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare = 24lei/zi pentru personalul în 

activitate din cadrul structurii organizatorice Ordine şi linişte publică, Circulaţie şi 

disciplină rutieră, Disciplină în construcţii, afişaj stradal, evidenţa persoanelor şi 

personalul de conducere;  

 norma nr. 12B – potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26//1994, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare = 2lei/zi normă suplimentară 

pentru personalul poliţiei locale care lucrează în ture sau schimburi; 

 norma de hrană se acordă pentru zile calendaristice; 

 norma de hrană se calculează nominal, cu identificarea drepturilor pentru fiecare 

persoană în parte. 

              Art.2.- Norma de hrană stabilită conform prezentei hotărâri, se poate acorda 

pe întregul an sau perioade mai mici, în funcţie de resursele financiare prevăzute şi 

aprobate anual prin bugetul general al municipiului Buzău. 

  Art.3.- În anul 2015 prevederile bugetare anuale pentru a susţine acordarea 

normei de hrană sunt în sumă de 1.794.000lei. 

Din suma prevăzută, în perioada 01 ianuarie-30aprilie 2015, a fost alocată suma 

de 566.314lei, urmând ca diferenţa de 1.227.686lei să asigure sursa de finanţare 

pentru perioada 01 mai-31 august 2015.  

În cazul în care veniturile bugetare permit suplimentarea sumei de 1.794.000lei, 

în mod corespunzător, se va prelungi şi perioada de acordare a normei de hrană. 

 Art.4.- Începând cu data de 01 mai 2015 Hotărârea nr. 19 din data de 29 

ianuarie 2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău se modifică în mod 

corespunzător. 

Art.5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, 

Serviciului Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli, Biroul financiar-contabil al Poliţiei 

Locale şi Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare 

Interinstituţională va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

consilier Daniel Lambru   

                                                                                                   
                                                                                                                                                                                               

                                                                             CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                                                        Ştefan Nedelcu 
                                                     
                                                                                           
Buzău, 30 aprilie 2015 
Nr. 70 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 

data de 30 aprilie 2015, cu respectarea prevederilor art. 45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 17 voturi pentru, _- 
abţineri şi  _4 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi 
la şedinţă. 


