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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

                                                                                                           
                                                                                                         

HOTĂRÂREA NR. 4

din 30.01.2019

privind modificarea contravalorii normei de hrana personalului din cadrul compartimentului Politie 

locală, ordine și liniște publică Beica de Jos 

            Consiliul local Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în ședința ordinară din data de 

30.01.2019;

            Avand în vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos înregistrată sub nr. 

143/10.01.2019 precum și avizul favorabil al comisiilor de specialitate a consiliului local;

- raportul de specialitate nr. 144/10.01.2019;

- Hotararea Consiliului Local Beica de Jos nr. 29/2014 privind aprobarea înființării Poliției 

locale a comunei Beica de Jos, în temeiul prevederilor Legii nr. 155/2010 a Politiei Locale, ca 

institutie de interes local în cadrul aparatului de specialitate al primarului,

- Hotararea Consiliului Local nr. 4/01.02.2016 privind privind acordarea normei de hrana 

personalului din cadrul compartimentului Politie locală, ordine și liniște publică Beica de Jos; 

- prevederile art. 5 alin. (1) din 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 și completările ulterioarecoroborate cu prevederile H.G. nr. 196/2005 

privind aprobares strategiei Ministerului Administrației și Internelor de realizare a ordinii și 

siguranței publice pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale, 

unde la cap. 3, pct. 3.1 din acest act normativ, unde este definită structura forțelor de ordine și 

siguranță publică, rezultă că în această structură, alături de forțele principale (Poliția Română, 

Jandarmeria Română, SRI, SPP, Garda Financiară, etc.), face parte, ca forță complementară de 

ordine și sigurantă publică și Poliția Locală;
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- Ordinul MDRAP nr. 776/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale 

şi administraţiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană 

acordată personalului poliţiei locale;

- prevederile art. 14 din Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu 

modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 35, lit. b) din Legea 155/2010 

a Politiei Locale, care încadreaza activitatea Poliției Locale în condiții deosebite și speciale de 

muncă;

- prevederile O.U.G. nr. 65/2014, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu 

modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 18 alin. (1) și (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul:

- prevederilor art. 36, alin. (2) litera b) si d) coroborate cu alin. (4) litera a), alin. (6) litera a) 

pct. 7, art. 45 si art. 115, alin. (1) litera b) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Începând cu data de 01.02.2019 se aprobă modificarea contravalorii normei de hrana 

personalului din cadrul compartimentului Politie locală, ordine și liniște publică Beica de Jos, după 

cum urmează: 

- norma nr. 6, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare - 32 lei/zi (functionari publici cu statut special – 32 lei/zi);

- 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 (personal 

contractual – 25 lei/zi).

Art.2. Finanțarea sumelor necesare suportării normei de hrană stabilită la art. 1 se va 

suporta din bugetul local al comunei Beica de Jos, în limita bugetului aprobat.

Art.3. Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se face de catre primarul 

comunei Beica de Jos, prin compartimentul contabilitate, buget.
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Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Mureș, primarului 

comunei Beica de Jos, compartimentului contabilitate, buget, se afișează și se aduce la cunoștință 

publică prin afișare pe site-ul instituției.

                       
             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                Contrasemnează Secretar,        

                    Crișan Ioan                                                                       Pop Silvestru-Vasile

                                                                                                    




