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Hotărârea nr. 11/2023 

privind aprobarea acordării normei he hrană, în bani, respectiv alocaţie valorică zilnică, ce 
reprezintă valoarea financiară a acesteia, în conformitate cu legislaţia în vigoare, 

personalului Poliţiei Locale Hațeg, în anul 2023, pentru o perioadă mai mică de un an 
calendaristic, în limitele prevăzute cu această destinație în bugetul local aprobat, în 

condițiile legii 
 

Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 31 
ianuarie 2023; 

Examinând proiectul de hotărâre nr. 14/2023, iniţiat de primarul orașului Hațeg şi referatul 
de aprobare al acestuia nr. 1290/14 din 17.01.2023,  prin care se  propune aprobarea acordării 
normei he hrană, în bani, respectiv alocaţie valorică zilnică, ce reprezintă valoarea financiară a 
acesteia, în conformitate cu legislaţia în vigoare, personalului Poliţiei Locale Hațeg, în anul 2023, 
pentru o perioadă mai mică de un an calendaristic, în limitele prevăzute cu această destinație în 
bugetul local aprobat, în condițiile legii; 

Având în vedere: 
a)raportul întocmit în comun de Direcția economică și Compartimentul resurse umane, din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 1778 din data de 20.01.2023;  
b) avizul comisiei pentru activități economico-financiare a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 
15// din 31.01.2023; 
c)avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină a Consiliului  local, 
înregistrat sub nr. 15// din 31.01.2023. 

În conformitate cu prevederile art. 35¹ din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, cu 
modificările și completările ulterioare; ale Hotărârii Guvernului nr. 171/2015 privind stabilirea 
metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35¹ alin. (1) din Legea Legea 
Poliţiei Locale nr. 155/2010, cu modificările și completările ulterioare; ale anexei nr. 1 din 
Ordonanța 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 
și completările ulterioare; ale Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată 
personalului poliţiei locale, cu modificările și completările ulterioare; 
            În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. g) și s), alin. (12), alin. 
(14),  art. 139 alin. (3), coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 
alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) lit.a)  din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Se aprobă acordarea normei de hrană, în bani, respectiv alocaţie valorică zilnică, ce 
reprezintă valoarea financiară a acesteia, în conformitate cu legislaţia în vigoare, personalului 
Poliţiei Locale Hațeg, în anul 2023, pentru o perioadă mai mică de un an calendaristic, în limitele 
prevăzute cu această destinație în bugetul local aprobat, în condițiile legii. 
Art. 2 Acordarea normei de hrană pentru zile calendaristice, potrivit prevederilor art. 1 din 
prezenta hotărâre se va calcula nominal, cu identificarea, în condițiile legii, a drepturilor pentru 
fiecare categorie de beneficiar și pentru fiecare persoană în parte, se va raporta la plafoanele 
calorice aferente normelor nr. 1, 6 şi 12 "B" din anexa nr. 1 la Ordonanța 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 și completările ulterioare şi 
totodată la alocaţia valorică prevăzută în Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană 
acordată personalului poliţiei locale, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 3 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va face prin grija direcției economice și a 
compartimentului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Hațeg. 
Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 5 Prezenta se publică în Monitorul oficial Local, pe site-ul www.primariehateg.ro şi se 
comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului 
Haţeg, Compartimentului administraţie publică locală, Direcției economice, Compartimentului 
resurse umane. 
 

 

 

Haţeg,   la  31 ianuarie 2023 
 
 

  PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
PĂSCONI  ARISTICĂ – OVIDIU 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 11/2023 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura: 
Secretar general UAT 

0 1 2 3 

1 

Adoptarea  hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, 
cu majoritate : 

31/01/2023 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) 

 
Nu e cazul 

□absolută 
art.5 lit. cc) – 9 voturi 

Voturi pentru:   
Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 
Nu au votat: 0 

  □calificată 
             art.5 lit. dd) 
 

Nu e cazul 

Vot secret - nu este cazul 

2 Comunicarea către primar 
 

_____/________/_________ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului * 
 

01/02/2023 

4 Aducerea la cunoştinţa publică 
 

_____/________/_________ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual 
 

_____/________/_________ 

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz 
 

_____/________/_________ 
*Notă: La data comunicării hotărârii către prefectul judeţului sunt completate poziţiile 1 şi 3 din cartuş 

 
 
   
 


