ROMANIA
JUDETUL SIBIU
PRIMARIA ORASULUI AVRIG
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea valorii financiare a normei de hrana pentru personalul
Serviciului Public de Politie Locala Avrig
Primarul Orasului Avrig
Avand in vedere;
-HCL Avrig nr.4/31.01.2011 privind infintarea Politiei Locale Avrig, modificata
prin HCL Avrig nr.32/29.03.2011.
-HCL Avrig nr.55/29.04.2015 privind aprobarea normei de hrana pentru
personalul Politiei Locale
-raportul nr.15678/26.06.2017 intocmit de Politia Locala Avrig, prin care se
propune actualizarea normei de hrana personalului Politiei locale a Orasului Avrig.
Tinand seama de prevederile;
-art.35 1 alin.(1)din Legea nr.155/2010-Legea Politiei Locale, republicata, cu
modificari ulterioare;
-Ordinului nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii
regionale si administratiei publice nr.496/2015 privind contravaloarea alocatiei
valorice a normei de hrana acordata personalului politiei locale
-art.20 alin.(1) lit.a, lit.i din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale
cu modificari ulterioare
- OG-nr.26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului
din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, republicata
cu modificarile si completarile ulterioare
- HG-nr.171/2015 privind stabilirea metodologiei si a regulilor de aplicare a
drepturilor prevazute la art.351 alin.(1) din Legea Politiei Locale nr.155/2010.
-art.58 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, cu modificari ulterioare;
In temeiul art.9 , art.10, art.36 alin.(9), art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr.
215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificari ulterioare,
P R O P U N:
Art.1: Se aproba actualizarea valorii financiare a Normei de hrana acordata
personalului Serviciului Public de Politie Locala Avrig, astfel:
1. Norma de hrana nr.6 “neimpozabila” potrivit anexei nr.1 la O.G. nr.26/1994
republicata, cu modificari si completari ulterioare, pentru personalul politiei
locale, incadrat pe functii specifice de politist local in cuantum de 32 lei/zi.
2. Norma de hrana nr. 12B “neimpozabila”, potrivit anexei nr.1 la OG-nr.26/1994
republicata, cu modificari si completari ulterioare, norma suplimentara pentru
personalul politiei locale care lucreaza in ture sau schimburi, in cuantum de 5
lei/zi.
Art.2: Primarul Orasului Avrig, prin compartimentele de specialitate vor
asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari cu respectarea dispozitiilor din
actele normative in materie.
Art.3: Secretarul Orasului Avrig comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi
persoanelor interesate.
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