
 

   
 

Hot`r@re nr.28 
privind aprobarea acordării normei de hrană 

personalului din cadrul Poliţiei Locale a  ora]ului B`ile Ol`ne]ti, 
începând cu data de 1 aprilie 2015 

 

          

         Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a 
ordinar` din data de 26 martie 2015, la care au participat un num`r de 12 consilieri 
locali din totalul de 13 [n func\ie, lipsă fiind dna.consilier local Nicolăescu Sanda 
Lucia. 
        Respect@nd prevederile art.35 din Legea administra\iei publice locale 
nr.215/2001, republicat`, cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie a fost ales 
pre]edinte de ]edin\` dna consilier Dima Mureanu Maria Georgiana.  
       Luând [n dezbatere raportul de specialitate nr.3196/20.03.2015, prin care 
coordonatorul Poli\iei Locale a Ora]ului B`ile Ol`ne]ti, dl Viceprimar Popa Titel, 
propune aprobarea acordării normei de hrană poli\i]tilor din cadrul Poliţiei Locale 
a  ora]ului B`ile Ol`ne]ti, începând cu data de 1 aprilie 2015. 
         Prin Hotărârea Consiliului Local nr.1/2011 ]i urmare a dispozi\iilor Legii nr. 
155/2010 s-a înfiinţat Poliţia Locală a ora]ului B`ile Ol`ne]ti, care îşi desfăşoară 
activitatea în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, 
având ca atribuţii principale realizarea ordinii, liniştii publice, creşterea siguranţei 
cetăţenilor, combaterea infracţionalităţii stradale şi asigurarea fluenţei traficului 
rutier, asigurarea pazei bunurilor şi obiectivelor aflate pe domeniul public şi privat, 
verificarea şi menţinerea disciplinei  în construcţii, verificarea respectării normelor 
legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj-
reclamă, controlează respectarea prevederilor în domeniul protecţiei mediului. 
        {n conformitate cu prevederile art.6 lit.k din Legea nr.155/2010 (r) a poliției 
locale, cu modificările și completările ulterioare, poliția locală participă, alături de 
Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat 
de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii 
stradale. 
        Av@nd [n vedere Regulamentul de organizare și funcționare a Poliției locale a 
ora]ului B`ile Ol`ne]ti, personalul acestui serviciu își desfășoară activitatea în 
condiții deosebite și  speciale de muncă.  
       |in@nd cont de dispoziţiile art.14 din Legea nr.319/2006  a securităţii şi 
sănătăţii în muncă, ajungem la concluzia de netăgăduit că norma de hrană se 
cuvine a fi acordată Poliţiei locale a ora]ului B`ile Ol`ne]ti - structură 
complementară de ordine şi siguranţă publică potrivit legii, în considerarea 
activităţii lui.   
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{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor în funcţie, 
respectiv voturi "pentru" = 11, abţineri=1-dl.consilier local Baicu Vasile; 

În temeiul art.27, art.36 alin.2 lit."b", alin.4 lit.”c”, art.45 alin.2 lit."c", 
coroborate cu art.115 alin.1 lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, adoptă 
următoarea 

H O T Ă R Â R E 
 

        Art.1 – Se aprob` acordarea normei de hran`, poli\i]tilor locali din cadrul Poli\iei 
locale a ora]ului B`ile Ol`ne]ti [ncep@nd cu data de 01 aprilie 2015. 

Art.2 Cuantumul normei de hran` a poli\i]tilor locali este  suma de 300 lei/lun` 
pentru fiecare poli\ist local . 

Art.3 – Se [mputernice]te cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`râri Primarul 
localit`\ii, ca ordonator principal de credite, prin compartimentele de specialitate. 

 Art.4 - Prezenta hot`r@re se aduce la cuno]tin\` public` prin afi]are ]i va fi 
comunicat` Primarului, compartimentelor resurse umane, buget contabilitate ]i Institu\iei 
Prefectului jude\ului V@lcea. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Dima Mureanu Georgiana Maria 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR, 

                                                                                                  Jr.Nicolae Gorgan 

 

 

Băile Olăneşti, 26  martie 2015 


