
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

privind  acordarea  normei de hrana pentru personalul Serviciului Poblic Politia Locala a 
Orasului Tirgu Neamt incepand cu data de 01.01.2015 

 
            Consiliul local al orasului Tg Neamt; 
            In temeiul Legii nr.  319/2006 – a securitatii si sanatatii in  munca, Legea Politiei Locale nr.  
155/2010, O.G nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din 
sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala – Republicata ; Hotararii 
Guvernului nr. 65/2003, care reglementeaza acordarea normei de hrana, coroborate cu prevederile 
Hotararii Guvernului nr. 196/2005 de aprobare a Strategiei Ministerului Administratiei si 
Internelor  de realizare a ordinii si sigurantei publice pentru cresterea sigurantei cetateanului si 
prevenirea criminalitatii stradale, potrivit careia, politia locala face parte din structura fortelor de 
ordine si siguranta publica complementare; OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea 
unor acte normative; 
 Analizand Expunerea de motive înaintată de Primarul orasului Tîrgu Neamţ si Raportul de 
specialitate nr. 19564/10.12.2014, intocmit in comun de Directia Buget-Contabilitate ,  Serviciul 
Public Politia Locala si Serviciul Juridic ;  
 In temeiul art. 36 aliniatul (2) li.b, alin.4 lit.a, alin.6 lit.a pct.7, ar t. 45 aliniatul (2) din 
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,  republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

HOTARASTE 

 Art.1. – Se aprob\ acordarea lunar\ a normei de hran\ pentru personalul din cadrul  
Serviciului Public Politia Locala, Tg Neamt,gratuit, pe zi /salariat,incepand cu data de 01.01.2015 
conform tabelului din anexa la prezenta hotarare, parte integranta a acesteia; 
 Art.2. – Norma de hran\ se acord\ sub form\ de alocatie valoric\ in bani in cuantum de 24 
lei /zi / persoana. 
 Art.3. – Finantarea sumelor necesare suportarii normei de hrana se va suporta din Bugetul 
local, in limita bugetului aprobat. 

Art.4. – Primarul orasului Tirgu Neamt, in calitate de ordonator principal de credite va 
urmari modul in care: Serviciul Public Politia Locala, Directia Buget-Contabilitate si Serviciul Juridic, 
vor lua toate masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari ; 
 Art.5. – Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 
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       Consilier: Dron Vasile 

                         Contrasemneaz\,  
                     Secretar, 
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