
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
CO ·stLTUL LOCAL AL 
COM�JI WCHE�II t\1ARI 
NR ::J/�:J-ol- to22J 

PROIECT DE HOTARARE 

Privind aprobarea acordării normei de hrană personalului din cadrul Serviciului Poliţie 
locală al aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari , judeţul 
Prahova, în anul 2023 

Consiliul Local al comunei Puchenii Mari ,judeţul Prahova, întrunit în şedinţă 
ordinară la data de 31.01.2023 ; 

Având în vedere prevederile art.129 alin. (2) lit.a) şi lit. d), alin.(7) lit.g ), alin.14 , 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În conformitate cu prevederile: 
Art.18 alin.(1) , alin.(3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice,cu modificările şi completările ulterioare; 
-Art.351 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, (rl)cu modificările şi completările 
ulterioare; 
Art.2,art.3,art.5 şi art.7 dinH.G. nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a 

regulilor de aplicarea drepturilor prevăzute la art. 351alin. (1) din Legea 
poliţiei locale nr. 155/2010; 
- O.G. nr. 26 /1994 (republicare 1)privind drepturile de hrană, în timp de 
pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi 
Securitate naţională şi ale persoanelor private de libertate cu modificările şi 
completările ulterioare ; 
-Art.I din Ordinul nr. 776/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii 
regionale şi administraţiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice 
a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale; 
Văzând: 
-Referatul de aprobare al Primarului comunei Puchenii Mari ; 

Raportul de specialitate al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului nominalizate în vederea analizării şi întocmirii raportului la 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării normei de hrană personalului din 
cadrul Serviciului Poliţie locală al aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Puchenii Mari , judeţul Prahova, în anul 2023; 
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Puchenii Mari; 

- Avizul secretarului general al comunei ; 
În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.,,a" şi lit.,,d", alin.(7) lit.,,g", alin.14 , 
art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1 ) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
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Consiliul Local al comunei Puchenii Mari , judeţul Prahova, adoptă prezenta 
HOTĂRÂRE. 

Art.1.-Se aprobă acordarea în bani, respectiv alocaţie valorică zilnică, a normei de 
hrană pentru personalul din cadrul Serviciului Poliţie locală al aparatului de specialitate 
al Primarului comunei Puchenii Mari,după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
anului 2023 , pentru o perioadă de 3 luni . 
Art.2.-(l)Alocaţia valorică a normei de hrană este în cuantum de 32 lei /zi personalului 
poliţiei locale în activitate care ocupă funcţii publice specifice de poliţist local şi 
personalului de conducere . 
(2) Alocaţiile valorice ale normei de hrană prevăzute la alin.1 se acordă pentru zile 
calendaristice. 
Art.3.- Prezenta hotarare poate fi contestată conform prevederilor Legii 554/2004 -
Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art.4.- Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei 
Puchenii Mari judeţul Prahova, de compartimentele de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului şi vor fi transmise persoanelor şi autorităţilor interesate de 
secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale. 




