
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL  LOCAL

H O T Ă  R Â R E A   NR.  47/2015
privind  aprobarea  acordării  normei de hrană  şi  a  Regulamentului de acordare a  normei de

hrană pentru personalul  din cadrul  Poliţiei Locale  a Municipiului Brad

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Brad  prin care se propune

aprobarea acordării  normei de hrană  şi  a  Regulamentului de acordare a  normei de hrană pentru
personalul  din cadrul  Poliţiei Locale  a Municipiului Brad;

Ţinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Brad;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată, cu modificările
ulterioare, ale H.G. nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor
prevăzute la art. 35 indice 1 alin.1 din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, ale Ordinului M.D.R.A.P. nr.
496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale,
ale  O.U.G. nr. 65/2014  pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ale O.G. 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 precum şi ale H.C.L.
nr.17/2015 privind aprobarea Bugetului Municipiului Brad pe anul 2015;

În temeiul art. 36 alin.2 lit. b, alin.4 lit. a, alin.6 lit. a  pct.7, art. 45 alin.2 lit. a din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. - Începând cu data de 01 mai 2015, se acordă norma de hrană, în limita bugetului aprobat
pe anul 2015 cu această destinaţie, personalului din cadrul Poliţiei Locale  Brad.

Art.2. - Se aprobă Regulamentul de acordare a normei de hrană pentru personalul  din cadrul
Poliţiei Locale  a Municipiului Brad, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul Buget, Finanţe,
Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale şi Compartimentul Resurse Umane.

Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul  Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Serviciului  Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- Compartimentului Resurse Umane;
- Poliţiei Locale  Brad.

Brad, 30.04.2015

Contrasemnează
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                         SECRETAR

Vasile Podaru Carmen-Irina Bora

cvorumul necesar:  9 voturi
sistemul de vot: deschis
număr voturi obţinute: 15 voturi „pentru”


