ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind acordarea normei de hrana personalului
din cadrul Politiei Locale Brazi, judetul Prahova, in anul 2022

Avand in vedere prevederile:
- art. 35^1 alin.(1) din Legea nr.155/2010, Legea Politiei Locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararii 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;
- Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale
personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională şi ale
persoanelor private de libertate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotararii Guvernului nr.65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrana, in
timp de pace, ale personalului apartinand structurilor Ministerului de Interne, caruia i se aplica
Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Ordinului nr. 776/2015 din 30 septembrie 2015 pentru modificarea Ordinului ministrului
dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei
valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale;
Luand in considerare:
-referatul de aprobare intocmit de Primarul comunei Brazi prin care se propune acordarea
normei de hrana personalului din cadrul Politiei local Brazi in anul 2022;
-raportul de specialitate al compartimentelor de resort cu privire la proiectul de hotarare
privind acordarea normei de hrana personalului din cadrul Politiei local Brazi in anul 2022;
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brazi;
-avizul secretarului general al comunei Brazi, judetul Prahova;
În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) si art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul local al comunei Brazi, judetul Prahova adopta prezenta hotarare:

Art. 1 Se aproba acordarea normei de hrana in bani (alocatie valorica zilnica reprezentand
valoarea financiara a normei de hrana conform prevederilor legale), in anul 2022, personalului
Politiei Locale Brazi, judetul Prahova, încadrat potrivit dispoziţiilor art. 14 din Legea poliţiei
locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2 Norma de hrana se acorda in conformitate cu metodologia aprobata prin Hotararea
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.

Art. 3 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primarul comunei Brazi,
judetul Prahova si de compartimentele cu atributii in domeniu din cadrul aparatului de specialitate
al primarului, iar hotararea va fi comunicata persoanelor si autoritatilor interesate prin grija
secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale.
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