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																																																						H		O	T	Ă	R	Â	R	E			
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, (r1) cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-Art.2, art.3, art.5 şi art.7 din H.G. nr. 171 /2015 privind  stabilirea metodologiei 
şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 351 alin. (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	comun	al	Serviciului	Financiar	Contabil,Serviciului	Poliție	Locală	
și		Compartimentului	Resurse	Umane		prin	care	se	propune	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	;				
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- Avizele favorabile ale  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
comunei Puchenii Mari; 
- Avizul secretarului general al  comunei  ; 
         În temeiul prevederilor  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;  
 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
 

         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 și cheltuieli al anului 2023,  pentru o perioadă de 4 luni . 
         Art.2. -(1)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 hotărâre  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. 
Data 
NR. 
 
Presedinte de sedinta                                            Contrasemneaza 
Consilier                                                             p. secretar general 
Dan Andrei Constantin                                              Ceocea Mariana 

 
 
	
	
	
	
	
	



																																																																															Nr.	consilieri	în	funcţie*	15	
																																																																															Nr.	consilieri	prezenţi					15	
																																																																															Nr.	voturi	pentru																14	
																																																																																Nr.	voturi	contra																	1	
																																																																																Nr.	abţineri																												_	
																																																																															*	inclusiv	Viceprimarul	comunei	Puchenii	Mari	
	
PROCEDURI	OBLIGATORII	ULTERIOARE	ADOPTARII	HOTARARII	CONSILIULUI	LOCAL	NR.	5/31.01.2023	
Nr.	
crt.	Operatiuni	efectuate	 Data	ZZ/LL/AN	

Semnatura	persoanei	
responsabile	sa	efectueze	
procedura	

0	 1	 2	 3	
1	 Adoptarea	hotararii1)	s-a	facut	cu	majoritate	□	simpla		□	absoluta		□	calificata2	 	 		
2	 Comunicarea	catre	primar2)	 10.02.2023	 		
3	 Comunicarea	catre	prefectul	judetului3)	 10.02.2023	 		
4	 Aducerea	la	cunostinta	publica4)+5)	 10.02.2023	 		
5	 Comunicarea,	numai	in	cazul	celei	cu	caracter	individual4)+5)	 -	 		
6	 Hotararea	devine	obligatorie6)	sau	produce	efecte	juridice7),	dupa	caz	 							31.01.2023	 		
Extrase	din	Ordonanta	de	urgenta	a	Guvernului	nr.	57/2019	privind	Codul	administrativ,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare:		
1)	Art.	139	alin.	(1):	„In	exercitarea	atributiilor	ce	ii	revin,	consiliul	local	adopta	hotarari,	cu	majoritate	absoluta	sau	simpla,	dupa	caz.	
(2)	Prin	exceptie	de	la	prevederile	alin.	(1),	hotararile	privind	dobandirea	sau	instrainarea	dreptului	de	proprietate	in	cazul	bunurilor	
imobile	se	adopta	de	consiliul	local	cu	majoritatea	calificata	definita	la	art.	5	lit.	dd),	de	doua	treimi	din	numarul	consilierilor	locali	in	
functie.“	
2)	Art.	197	alin.	(2):	„Hotararile	consiliului	local	se	comunica	primarului.“	
3)	Art.	197	alin.	(1),	adaptat:	Secretarul	general	al	comunei	comunica	hotararile	consiliului	local	al	comunei	prefectului	in	cel	mult	10	zile	
lucratoare	de	la	data	adoptarii	...	
4)	Art.	197	alin.	(4):	„Hotararile	…	se	aduc	la	cunostinta	publica	si	se	comunica,	in	conditiile	legii,	prin	grija	secretarului	general	al	
comunei.“	
5)	Art.	199	alin.	(1):	„Comunicarea	hotararilor	…	cu	caracter	individual	catre	persoanele	carora	li	se	adreseaza	se	face	in	cel	mult	5	zile	de	
la	data	comunicarii	oficiale	catre	prefect.“	
6)	Art.	198	alin.	(1):	„Hotararile	…	cu	caracter	normativ	devin	obligatorii	de	la	data	aducerii	lor	la	cunostinta	publica.“	
7)	Art.	199	alin.	(2):	„Hotararile	…	cu	caracter	individual	produc	efecte	juridice	de	la	data	comunicarii	catre	persoanele	carora	li	se	
adreseaza.“	
	
                
                       PRIMAR,	
												CONSTANTIN	NEGOI																																																							Avizat,		

																																																																																in	temeiul	art.	243	alin.	(1).	lit.	a)	din			
									 																																																						O.U.G.	nr.	57/2019	privind	Codul	administrativ		
																																																																																																		SECRETAR	GENERAL,	

																																																																																																														MARIANA	CEOCEA																				     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


