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H O T Ă R Â R E 
 privind acordarea normei de hrană  

pentru personalul din cadrul 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.7/21.01.2015, prin care se propune aprobarea  normei de hrană pe timp de 
pace, pentru personalul din cadrul Poliţiei Locale; 

 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 art. XI. din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, în sensul că după articolul 35 
din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 se introduce art. 35' privind acordarea 
normei de hrană poliţiştilor locali; 

 prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26//1994, privind drepturile de hrană, 
pe timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională ordine 
publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
                   În temeiul art.36, alin.(2), lit.a) şi alin.(4), lit.a), art.45, alin. (1) şi 
alin.(2), lit.a), 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. –  a) Se aprobă norma de hrană gratuită  pe întreaga perioadă 
în care se află în activitate a personalului Direcţiei Poliţiei Locale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, începând cu anul 
2015, pe categorii de personal, în limita bugetului aprobat, după cum urmează: 
 - 400lei/lună – pentru personalul din cadrul structurii organizatorice Ordine şi 
linişte publică, Circulaţie şi disciplină rutieră, Disciplină în construcţii, afişaj 
stradal, Evidenţa persoanelor;  
 - 300lei/lună – pentru personalul 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. 



            b) Alocarea/scoaterea de la drepturile de hrană a personalului Poliţiei 
Locale care beneficiază de norma de hrană se face nominal prin Dispoziţia 
primarului municipiului Buzău. 
    c) Acordarea normei de hrană prevăzute se pune în plată odată cu 
drepturile salariale lunare. 
              Art.2.- Se aprobă alocarea sumei de 149.500lei/lună prin prevederile 
bugetului centralizat al municipiului Buzău pe anul 2015. 

  Art.3.- 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 Alexandru Dunel 
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Hotărârea a fost adoptată cu  23 voturi pentru, -voturi împotrivă, -abţineri din 
totalul celor 23 consilieri în funcţie. 


