
  
 
 
 

 
  
 

Judeţul Tulcea 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea 

 
     HOTĂRÂREA NR. 72 

privind acordarea normei de hrană personalului  
din cadrul Direcţiei de Poliţie Locală din aparatul de specialitate al  

Primarului Municipiului Tulcea 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 24.04.2019, 

Examinând proiectul de hotărâre pentru acordarea normei de hrană personalului 
din cadrul Direcţiei de Poliţie Locală din aparatul de specialitate al Primarului 
Municipiului Tulcea, proiect din iniţiativa Primarului, 

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, 
înregistrată cu nr. 10951 din 11.04.2019 şi Raportul prezentat de Compartimentul 
Resurse Umane înregistrat cu nr. 11090 din 15.04.2019, 

Reţinând avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea, 
 Conform prevederilor art. 30 lit. d), art. 31, alin. (1) lit. b) şi art. 35^1 din Legea  
nr. 155/2010 - Legea poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi a 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, 

În baza dispoziţiilor Hotărârii 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, precum şi a dispoziţiilor Ordinului ministrului 
dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 776/2015 pentru modificarea Ordinului 
ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 496/2015 privind 
contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), art. 45 alin. (1) şi (6),  
art. 49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,      
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 Începând cu 1 ianuarie 2019 se aprobă acordarea normei de hrană 
personalului din cadrul Direcției de Poliție Locală din aparatul de specialitate al 
Primarului Municipiului Tulcea. 

Art.2 Norma de hrană se acordă gratuit, conform prevederilor Ordonanței 
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.3 Contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului 
poliţiei locale se stabilește astfel: 



a) norma nr. 1, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa 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 - 25 lei/zi; 

b) norma nr. 6, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare - 32 lei/zi; 

c) norma nr. 12”B”, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare - 5 lei/ zi. 

Art.4 Finanțarea sumelor necesare acordării normei de hrană stabilită la art. 3 se 
suportă din bugetul local al Municipiului Tulcea. 

Art.5  Plata normei de hrană se va realiza odată cu plata drepturilor salariale, în 
data de 5 a lunii pentru luna precedentă. 

Art.6 Secretarul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura 
comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la 
îndeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali 
prezenţi. 
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