
HOTĂRÂREA  NR.58 
PRIVIND ACORDAREA DREPTURILOR DE HRAN Ă PENTRU PERSONALUL 

DIRECŢIEI DE POLI ŢIE LOCAL Ă TULCEA  
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la 
data de 27 martie 2014; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea drepturilor de hrană pentru 
personalul Direcţiei de Poliţiei Locală Tulcea, proiect din iniţiativa viceprimarului 
Iordache Marcel; 

Văzând expunerea de motive a viceprimarului municipiului Tulcea, Iordache Marcel 
înregistrată sub nr. 8548/17.03.2014 şi raportul Direcţiei de Poliţie Locală Tulcea 
înregistrat sub nr. 8549/17.03.2014; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea; 

Având în vedere prevederile: 
- Hotărârii Guvernului nr. S/501/1994 privind aprobarea normelor de hrană pe 

plafoane calorice, categoriile de personal pentru care se acordă şi instituţiile publice din 
sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, în care se aplică 
acestea, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. S 310/2009; 
- Ordinului Ministrului Apărării Naţionale nr. M.S 117/2008; 
- art. 14 din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- art. 35, lit. b) din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- 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; 

- Hotărârii Guvernului nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului 
Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea 
siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale; 

- Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 92/2011 pentru aprobarea 
Metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale; 

- Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a poliţiei locale; 

- Anexei I, cap. I, lit. B, art. 7 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară 
a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 20/27.01.2011 privind aprobarea 
organizării şi funcţionării Direcţiei Poliţie Locală Tulcea; 

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) şi alin. (6), lit. a), pct. 7, art. 45 alin. 
(1), (2) şi (6) şi art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 - Se aprobă acordarea lunară a normei de hrană pentru personalul din cadrul 

Direcţiei de Poliţie Locală Tulcea, gratuit, pe zi lucrătoare/salariat, începând cu data de 
01.04.2014, conform tabelului din anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 2 - Substituirea produselor prevăzute în tabelul din anexa nr. 1 se va face numai 
cu respectarea valorii calorice şi cantităţii pe fiecare produs, conform prevederilor legale 
în vigoare. 

Art. 3 - Norma de hrană se acordă sub formă de alocaţie valorică în bani, în cuantum 
de 7,14 lei/zi lucrătoare/persoană.  

Art. 4 - Finanţarea sumelor necesare normei de hrană stabilită la art. 1 se va suporta 
din bugetul local, în limita bugetului aprobat. 

Art. 5 - Direcţia Economică şi Direcţia de Poliţie Locală Tulcea vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6 - Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea acestei hotărâri 
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor  sale. 

 
Hotărârea a fost adoptata cu 20 voturi ale consilierilor. 
 

 
CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                       SECRETAR,                                                              CONSILIER, 
                                                    
                  Jr. BRUDIU Maria                                                 CONSTANTIN Dumitru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA NR. 1 LA HOTĂRÂREA  NR.58/27.03.2014 
 
 
 
Pct. 1 -  
 

NORMA DE HRANĂ PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL 
DIRECŢIEI POLIŢIEI LOCALE TULCEA  

Nr. 
crt. 

Denumirea produsului U.M. 
Raţii 

zilnice 
Raţia calorică 

zilnică 
1. Brânză telemea g 50 137,00 
2. Carne de porc, vită g 100 91,00 
3. Carne de pasăre g 75 88,50 
4. Cartofi g 150 109,50 
5. Ceapă g 30 9,00 
6. Citrice g 150 37,50 
7. Conserve de legume în apă ori bulion g 50 16,00 
8. Fructe proaspete g 150 73,50 
9. Lapte de vacă ml 100 51,00 
10. Legume proaspete  g 300 72,00 
11. Ouă de găină buc 1 75,00 

Total calorii/zi 760,00 
 
 
 
Pct. 2 - Valoarea financiară a alimentelor menţionate în norma de hrană de mai sus 

este de 7,14 lei/zi lucrătoare/om. 
            Lunar :    7,14 lei/zi lucrătoare/om x 21 zile lucrătoare = 150 lei 
 
 

VICEPRIMAR, 
Ing. Marcel Iordache 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
CONSILIER, 

 
 

 

 

 

 

 


