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MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 privind încetarea acordării normei de hrană  

pentru personalul din cadrul Direcției 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. 
149/CLM/22.03.2017, prin care se propune încetarea acordării normei de 
hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliţiei Locale Buzău; 

 raportul comun nr. 7.995/21.03.2017 al Direcţiei Finanțe Publice Locale şi al 
Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare 
Interinstituţională; 

 avizele Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare precum şi 
al Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ale Consiliului 
Local al Municipiului Buzău;  

 prevederile art. 35^1 alin. (1) din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010; 

 prevederile art. 2 și art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 171/2015 privind 
stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la  art. 
35^1, alin. (1) din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010.  

 
                 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.- Începând cu data de 01 aprilie 2017 se aprobă încetarea 
acordării normei de hrană pentru personalul Direcţiei Poliţiei Locale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău. 
 
                Art.2.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 19/29.01.2015, Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.  70/30.04.2015, Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Buzău nr. 153/06.10.2015 și Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 157/28.10.2015. 



  
    Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Finanțe 

Publice 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, 
                                                                                             Diana Mariana Pavel 
 

                                                                                                                                                        
                                                                                          
                                                                                                  
                                                     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                                                           

Buzău, 28 martie 2017 
Nr. 62 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data 
de 28 martie 2017, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 14 voturi pentru, 3 abţineri 
şi 6 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă. 



ROMÂNIA                                           
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-PRIMAR- 

Nr. 149/CLM/22.03.2017 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind încetarea acordării normei de hrană  
pentru personalul din cadrul Direcției Poliţiei Locale Buzău 

 
Prin art. XXI, pct. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 2/2015 

pentru reglementarea unor măsuri bugetare a fost modificată Legea Poliției Locale 
nr. 155/2010, la art. 35 s-a introdus un nou articol 35^1, alin. (1), iar prin 
Ordonanța Guvernului nr. 7/2015 pentru completarea art. 35^1 din Legea Poliţiei 
Locale nr. 155/2010, alin. (2).  

             Având în vedere prevederile: 
- art. 35^1 alin. (1) din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, cităm:  

“Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda în limita bugetului aprobat, 
prin hotărâre a consiliului local, norma de hrană personalului poliţiei locale 
conform prevederilor Ordonanţei Guvernului 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”, 

    - art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 171/2015 privind stabilirea 
metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) 
din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, cităm: „Consiliul local poate aproba, prin 
hotărâre, acordarea normei de hrană pentru personalul poliţiei locale, în limita 
bugetului aprobat, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului 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, şi ale prezentei hotărâri”, autoritățile administrației publice 
locale pot acorda norma de hrană personalului poliției locale. 

În concluzie considerând prioritățile stabilite, proiectele ce se dorește a fi 
implementate de autoritatea locală, obligativitatea menținerii personalului 
contractual din cadrul Direcției Poliției Locale derivată din aplicarea Hotărârii Civile 
nr. 754/2016 a Tribunalului Buzău, rămasă definitivă ca urmare a respingerii 
recursului ca nefondat de Curtea de Apel Ploiești, sursele de finanțare necesare 
în vederea acordării normei de hrană nu pot fi asigurate, motiv pentru care 
supunem spre aprobare încetarea acordării normei de hrană pentru personalul din 
cadrul Direcției Poliţiei Locale Buzău. 
              Având în vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului local al 
Municipiului Buzău, spre analiză şi aprobare, proiectul de hotărâre privind 
încetarea acordării normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliţiei 
Locale Buzău, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 

 
P R I M A R, 

Constantin Toma 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-Serviciul Resurse Umane, Prognoză, 

Organizare, Cooperare Interinstituţională- 
-Direcția Finanțe Publice Locale- 

Nr.7.995/21.03.2017 
 

          
  

RAPORT  
la proiectul de hotărâre privind încetarea acordării normei de hrană  

pentru personalul din cadrul Direcției Poliţiei Locale Buzău 
 

  Având în vedere prevederile: 
         - art. 35^1 alin. (1) din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, cităm:  

“Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda în limita bugetului aprobat, 
prin hotărâre a consiliului local, norma de hrană personalului poliţiei locale 
conform prevederilor  Ordonanţei Guvernului 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”, 
             - art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 171/2015 privind stabilirea 
metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) 
din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, cităm: „Consiliul local poate aproba, prin 
hotărâre, acordarea normei de hrană pentru personalul poliţiei locale, în limita 
bugetului aprobat, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului 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, şi ale prezentei hotărâri”, autoritățile 
administrației publice locale pot acorda norma de hrană personalului poliției 
locale. 
              Așadar în funcție de prioritățile stabilite, proiectele ce se doresc a fi 
implementate de autoritatea locală, obligativitatea menținerii personalului 
contractual din cadrul Direcției Poliției Locale derivată din aplicarea Hotărârii 
Civile nr. 754/2016 a Tribunalului Buzău, rămasă definitivă ca urmare a 
respingerii recursului ca nefondat de Curtea de Apel Ploiești, sursele de 
finanțare necesare în vederea acordării normei de hrană nu pot fi asigurate, 
motiv pentru care supunem spre aprobare încetarea acordării normei de hrană 
pentru personalul din cadrul Direcției Poliţiei Locale Buzău. 
  În acest scop a fost elaborat alăturatul proiect de hotărâre, în vederea 
promovării pe pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău din data de 28 martie 2017. 

 
                       Şef Serviciu,                                                          Director executiv, 
      Georgeta Cristea                                                          Rodica Ion        

  


