
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA UMBRARESTI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA or. 17 
din 26.03.2020 

privind : acordarea normei de hrana personalului Politiei Locale din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Umbraresti, judetul Galati, pe anul 2020 

Initiator: Stoica Paraschiv, primarul comunei Umbraresti,judetul Galati; 
Nr.de inregistrare si data depunerii proiectului de hotarare : 2009 din 17.03.2020 

Consiliul Local al Comunei Umbraresti , judetul Galati, lntrunit In sedinta ordinara din data de 26.03 .2020; 
A vand In vedere Referatul de aprobare al initiatorului lnregistrat sub nr. 2010 din 17.03.2020; 
A vand In vedere Raportul de specia1itate al compartimentului de resort din aparatul de specialitate lnregistrat 

sub nr.2011 din 17.03.2020; 
Avand In vedere avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
Avand in vedere prevederile art.3Y' 1 alin.(1) din Legea nr.155/201 0 a politiei locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
A vand in vedere prevederile O.G. nr.2611994 privind drepturile de hrana in timp de pace, ale personalului din 

sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

Avand in vedere prevederile H.G. nr.l71 /2015 privind stabilirea metodologiei si a regulilor de aplicare a 
drepturilor prevazute Ia art.35" 1 a1in.(1) din Legea nr.l55/2010; 

A vand in vedere Ordinul MD RAP nr.776/20 15 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale 
si administratiei pub! ice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocatiei valorice a normei de hrana acordata 
personalului politiei locale; 

A vand In vedere prevederile art. 18 a! in.( I), (2), (3) si ( 4) din Legea nr.153 /2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere Hotararea Consiliului local Umbraresti nr. 11 din 17.02.2020 de aprobare a bugetului local 
de venituri si cheltuieli pe anul 2020; 

Avand In vedere prevederile art. 129 alin. (14) din O.U .G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

In baza art. 139 alin.(3) lit. i) si art.196 alin.(l) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ ; 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba acordarea normei de hrana personalului Politiei Locale din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Umbraresti pentru o perioada de 6 luni, in cuantum de 32 lei/zi lucratoare, si 5 lei /zi 
lucratoare norma suplimentara pentru personalul politiei locale in activitate care lucreaza in ture sau schimburi, 
drepturi ce se vor calcula nominal cu identificarea drepturilor pentru fiecare persoana in parte, conform 
Regulamentului de acordare a normei de hrana personalului Politiei Locale , anexa Ia prezenta hotarare. 

Art.2. Finantarea sumelor necesare acordarii normei de hrana stabilita Ia art. I se vor suporta din bugetul 
local, in limita bugetului aprobat. 

Iva duce Ia indeplinire prevederile prezentei hotarari prin compartimentul de specialitate. 
D€4l:FJPtt;~ntiNaotai se comunica Prefectului Judetului Galati In vederea exercitarii controlului cu privire 

nostinta publica prin grija secretarului com unei . 

CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR, 

ANDRON · GEORGETA 



ROMANIA 
JUDETUL GALA Tl 
COMUNA UMBRARESTI 
PRIMAR 
Nr. 2010 din 17.03.2020 

REFERA T DE APROBARE 

Ia proiectul de hotarare privind acordarea normei de hrana personalului Politiei Locale din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Umbraresti, judetul Galati, pe anul 2020 

In baza Legii Politiei Locale nr. 155/2010, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, Ia nivelul comunei Umbraresti s-a infiintat compartimentul Politia !ocala. 

Conform prevederilor art. 3Y' l alin.(l) din Legea Politiei Locale nr.l55/2010, autoritatile 
administratiei pub1ice locale pot acorda in limita bugetului aprobat, prin hotarare a consiliului local, norma 
de hrana personalului politiei locale conform prevederilor OG nr.26/1994 privind drepturile de hrana, in 
timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Potrivit prevederilor art. 2 din HG nr. 171 /2015 privind stabilirea metodologiei si a regulilor 
de aplicare a drepturilor prevazute Ia art.35"' 1 alin.(l) din Legea Politiei Locale nr. l55/20 I 0, consiliul 
local poate aproba, prin hotarare, acordarea normei de hrana pentru personalul politiei locale, in limita 
bugetului aprobat, conform prevederilor OG nr.2611994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale 
personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

Norma de hrana reprezinta alocatia de hrana zilnica de care beneficiaza personalul politiei 
locale in activitate, in limita plafoanelor calorice. 

Norma zilnica pentru personalul din cadrul Politiei locale Umbraresti este cea prevazuta de 
norma nr.6, potrivit anexei nr.l Ia OG nr.2611994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale 
personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

De asemeni , in art.18 alin.(l) din Legea-cadru nr.l53/20 17 privind salarizarea personalului 
platit din fond uri pub lice ,se prevede ca , " lncepand cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acorda 
obligatoriu, lunar, indemnizatii de hrana reprezentand a 12-a parte din doua salarii minime brute pe tara 
garantate in plata, cu exceptia personalului Ministerului Apararii Nationale , Ministerului Afacerilor 
Interne, Ministerului Justitiei ... ... ....... , precum si a personalului politiei locale care, potrivit legii, 
beneficiaza de drepturi de hrana in temeiul OG nr.26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de 
pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Avand in vedere cele prezentate mai sus si in conformitate cu prevederile legale supun spre 
dezbatere si aprobare proiectul de hotarare initiat. 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA UMBRARESTI 
PRIMAR 
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL 
Nr. 2011 din 17.03.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Ia proiectul de hotarare privind acordarea normei de hrana personalului Politiei Locale din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Umbraresti, judetul Galati, pe anul 2020 

In baza Legii Politiei Locale nr. 155/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ia 
nivelul comunei Umbraresti s-a infiintat compartimentul Politia !ocala. 

Conform prevederilor art. 35"'1 alin.(1) din Legea Politiei Locale nr.155/2010, autoritatile 
administratiei publice locale pot acorda in limita bugetului aprobat, prin hotarare a consiliului local , norma de hrana 
personalului politiei locale conform prevederilor OG nr.26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale 
personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

Potrivit prevederilor art. 2 din HG nr. 171/2015 privind stabilirea metodo1ogiei si a regulilor de aplicare 
a drepturilor prevazute Ia art.3Y' 1 alin.(l) din Legea Politiei Locale nr.155/20 I 0, consiliul local poate aproba, prin 
hotarare, acordarea normei de hrana pentru personalul politiei locale, in limita bugetului aprobat, conform 
prevederilor OG nr.2611994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare 
nationala, ordine publica si siguranta nationala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Norma de hrana reprezinta alocatia de hrana zi lnica de care beneficiaza personalul politiei locale in 
activitate, in limita plafoanelor calorice. 

Norma zilnica pentru personalul din cadrul Politiei locale Umbraresti este cea prevazuta de norma nr.6, 
potrivit anexei nr.l Ia OG nr.26/l994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de 
aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare., 
beneficiar fiind personalul politiei locale in activitate prevazut Ia art. l4 alin.( I) lit.a) din Legea nr.l55/20l 0, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si personalul de conducere. 

De asemeni, in art.18 alin.( 1) din Legea-cadru nr.l53/20 17 privind salarizarea personalului platit din 
fond uri pub lice ,se prevede ca, "Incepand cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acorda obligatoriu, lunar, 
indemnizatii de hrana reprezentand a 12-a parte din doua salarii minime brute pe tara garantate in plata, cu exceptia 
personalului Ministerului Apararii Nationale , Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justitiei .... .... , precum si a 
personalului politiei locale care, potrivit legii, beneficiaza de drepturi de hrana in temeiul OG nr.26/1994 
privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine 
publica si siguranta nationala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Potrivit art.6 din HG nr. 171 /2015 privind stabilirea metodologiei si a regulilor de aplicare a drepturilor 
prevazute Ia art.3Y'l alin.(l) din Legea Politiei Locale nr.155 /2010, in cazul in care in bugetullocal nu exista 
resurse financiare suficiente pentru a sustine acordarea normei de hrana pe intregul an, autoritatile administratiei 
publice local e pot stabili perioade de acordare mai mici de un an calendaristic. 

Conform bugetului local aprobat, propunem acordarea normei de hrana pentru o perioada de 6 luni. 
Avand in vedere cele prezentate mai sus si in conformitate cu prevederile legale supun spre dezbatere si 

aprobare proiectul de hotarare initiat. 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA UMBRARESTI 
CONSILIUL LOCAL 
COMISIA PENTRU PROGRAM£ DE DEZVOL TARE ECONOM ICO-SOClALA 
BUGET-FINANTE, ADMINITRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 
AL COMUNEI, AGRICULTURA,GOSPODARIE COMUNALA, PROTECTIA 
MEDIULUI, SERVICII Sl COMERT 

A VIZ 

din Jlo!J · 2020 

In conformitate cu prevederile art. 125 alin.(1) lit.b) si ale art. 136 alin.(8) lit.c) din 
OUG nr. 57 din 3.07.2019, privind Codul administrativ, comisia s-a intrunit in sedinta pentru a 

analiza si aviza - Proiectul de hotarare privind acordarea normei de hrana personalului Politiei Locale 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Umbraresti , judetul Galati , pe anul 2020 

Documentatia depusa pentru analiza si avizare cuprinde : 

Proiect de hotarare; 
Referat de aprobare 
Raport de specialitate 

Prin urmare, comisia de specialitate: 

Nu avizeaza; a vizeaza favorabil , in forma prop usa; 
A vizeaza favorabil, cu urmatoarele amendamente: 

.r-· 
P . ld h J . , " r01ectu e otarare cu .. ......... votun pentru 

CONDRACHE MARICEL- presedinte ------,<-=----7'--r---........--:-H 

POGOR IORDACHE - secretar ----rw---------~ 
POPAIOAN -membru 
CUCOANES VIOREL - membru 
CALARASU COSTACHE - membru ---'=--------"---



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA UMBRARESTI 
CONSILIUL LOCAL 
COMISIA PENTRU INVATAMANT, SANA TATE, CULTURA, 
PROTECTIE SOCIALA, ACTIVITATI SPORTIVE SIDE AGREMENT 

A VIZ 

In conformitate cu prevederile art. 125 alin.(l) lit.b) si ale art. 136 alin.(8) lit.c) din OUG 
nr. 57 din 3.07.2019, privind Codul administrativ, comisia s-a intrunit in sedinta pentru a 

analiza si aviza - Proiectul de hotarare privind acordarea normei de hrana personalului Politiei Locale 
din cadrul aparatului de specialitate a! Primarului comunei Umbraresti, judetul Galati, pe anul 2020 

Documentatia depusa pentru analiza si avizare cuprinde : 

Proiect de hotarare; 
Referat de aprobare 
Raport de specialitate 

Prin urmare, comisia de specialitate: 

Nu avizeaza; 
,;(Avizeaza favorabil , in forma propusa; 

A vizeaza favorabil, cu urmatoarele amendamente: 

·· ·· ·········· ·· ············ ······················· ······· ··························· ··· ········ ·· ········ ··· ······ ············ ······ ··············.· 
Proiectul de hotarare cu ..... ~- voturi "pentru" 

.J~t<// 
/' 
~/ 

/ 
/'~~ .. 

,,.· 

RUSU VALENTIN- presedinte ----:-----.-:;;·p:4 ,..,'""""77-7"'"--" 
1 ~/?£~ / BULAI GEORGETA- secretar __ .:::c.::.....,.. /"'"--"K_:f_'"'_z-_•----:.-:r<-/--

DRUT A PANAITE - membru 
IANCU V ALERICA - membru ----,'-1--w=--~....:..__~ 
LUPU SA YIN - membru 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

COMUNA UMBRARESTI 
CONSILIUL LOCAL 
COMISIA PENTRU ADMINISTRA TIE PUBLICA LOCALA 
APARAREA ORDINEI PUBLICE, A DREPTURILOR CETATENILOR 

AVIZ 

din .2}) , 0 -~ _2020 

In conformitate cu prevederile art. 125 alin.(l) lit.b) si ale art. 136 alin.(8) lit.c) din OUG nr. 57 
din 3.07.2019, privind Codul administrativ, comisia s-a intrunit in sedinta pentru a 

analiza si aviza- Proiectul de hotarare privind acordarea normei de hrana personalului Politiei Locale 
din cadrul aparatului de specialitate a! Primarului comunei Umbraresti, judetul Galati, pe anul 2020 

Documentatia depusa pentru analiza si avizare cuprinde : 

Proiect de hotarare; 
Referat de aprobare 
Raport de specialitate 

Prin urmare, comisia de specialitate: 

N-~::~-a¥i.z.eaza,;. 

A vizeaza favorabil , in forma prop usa; 
A vi-reaza-fcrvo-rabit,ett-ti-FfFI-ate-afsl aHteH·Ei-amefl-t~ 

·································· · ·· ··· ·· · ··········~····················· · ········· · ·································· · ······ · ············ · 
P . ldh ·./ . , " rotectu e otarare cu .. .. : ...... votun pentru 

NEICA GHEORGHE- presedinte_-f"""""=--=--'-1..,..,-..-7-'-+-=
MOISI V ALERICA- secretar 
ZAHARlA ION- membru 
MA TEl TOADER- membru 
OJOC TEODOR- membru 



Anexa Ia HCL or. 17 din 26.03.2020 

REGULAMENT 

de acordare a normei de hrana personalului Politiei Locale din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Umbraresti, judetul Galati 

CAPITOLUL I- SCOPUL 

Art.l. In aplicarea dispozitiilor art. 35"' 1 din Legea Politiei locale nr.155/20 10 republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor H.G. nr.17l /2015 privind stabilirea metodologiei si 
regulilor de apl icare a drepturilor prevazute Ia art.3Y' 1, alin.( 1) din Legea politiei locale se stabi lese 
consitiile de acordare a normei de hrana, precum si valoarea financiara a acesteia, de care beneficiaza 
personalul Po litiei locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Umbraresti, judetul 
Galati. 

CAPITOLUL II- DISPOZITII GENERALE 

Art.2. (1) Personalul Politiei Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Umbraresti, incadrat potrivit art.14 din Legea nr.155/20 I 0, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, beneficiaza de hrana gratuita, pe timp de pace, in baza normei de hrana zilnica stabilita conform 
prezentului regulament. 

(2) In intelesul prezentului regulament, norma de hrana reprezinta alocatia de hrana zilnica de care 
beneficiaza personalul politiei locale in activitate, in limita plafoanelor calorice. 

Art.3. Acordarea normei de hrana, se face in limita plafoanelor calorice zilnice diferentiate, pe 
categorii, in concordanta cu nevoile nutritive ale personalului Politiei Locale, raportat Ia eforturile depuse 
in procesul de indeplinire a atributiilor de serviciu, conditiilor de mediu si altor factori specifici. 

Art.4. Norma de hrana se acorda in bani, respectiv alocatie valorica zilnica, ce reprezinta valoarea 
financiara a normei de hrana. 

Art.S. Personalul prevazut Ia art.2 beneficiaza de valoarea financiara neimpozabila a normei de 
hrana Ia care are dreptul. 

Art.6. Valoarea financiara lunara a normei de hrana se calculeaza prin inmultirea valorii financiare 
zilnice a normei de hrana cu numarul de zile din luna respectiva si nu poate depasi valoarea stabilita si 
actualizata, potrivit legii, prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. 

Art.7. La nivelul Politiei locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Umbraresti se aplica norma nr.6, potrivit anexei nr.l Ia O.G. nr.26/1994, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, beneficiar fiind personalul politiei locale in activitate prevazut Ia art.14 alin .(l) 
lit.a) din Legea nr.l55/20 I 0, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.8. La nivelul Politiei locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Umbraresti, normele de hrana zilnice pentru personalul prevazut Ia art.7 din Regulament, sunt de 32 leilzi 
lucratoare si 5 lei/zi lucratoare norma suplimentara pentru personalul politiei locale in activitate care 
lucreaza in ture sau schimburi , drepturi ce se vor calcula nominal cu identificarea drepturilor pentru fiecare 
persoana in parte. 



CAPITOLUL III- MODALITATEA CONCRETA DE ACORDARE 

Art.9. (1) La nivelul Politiei Locale din cadrul aparatului de specialitate a! primarului comunei 
Umbraresti, personalul angajat beneficiaza de valoarea financiara a normelor de hrana zilnice, in limita 
bugetului de venituri si cheltuieli aprobat anual, prin Hotararea Consiliului local al comunei Umbraresti, in 
conditiile art.8 din prezentul Regulament. 

(2) Valoarea financiara nominala zilnica a normelor de hrana este cea stabilita conform art.8 din 
prezentul Regulament. 

(3) Valoarea financiara nominala zilnica a normelor de hrana nu se acorda in urmatoarele situatii: 
- concediu medica, cu exceptia concediilor medicale de accidente de munca; 
- concediu fara plata; 
- concediu de studii, - pe timpul participarii Ia cursuri organizate in cadrul institutiilor de 

invatamant din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, sau cursuri de pregatire 
profesionala urmate de personalul contractual si de eel care ocupa functii publice generale si specifice de 
executie si/sau conducere; 

-concediu pentru ingrijirea copilului pana Ia implinirea varstei de 2 ani , 3 ani, respectiv 7 ani 
reglementat de OUG 11112010, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- raportul de serviciu/munca este suspendat, in conditiile legii. 
Art.lO. Pentru perioada concediului de odihna, personalul angajat, beneficiaza de valoarea 

financiara a normei 6 potrivit art.7 din prezentul Regulament, fara emiterea unei alte dispozitii , 
proportional cu numarul de zile de concediu efectuate in luna respectiva, numai pentru zilele de concediu 
aferente perioadei de acordare a normei de hrana. 

Art.ll. (I) Alocarea sau scoaterea de Ia drepturile de hrana, precum si stabilirea normelor de hrana 
care se acorda, se va face nominal pe baza unuia din urmatoarele documente: 

Dispozitia de numire in functia publicalcontractuala, de incetare sau suspendare a 
raportului de serviciu/munca; 

Dispozitia de mutare temporaraldefinitiva in alt compartiment a! institutiei ; 
Dispozitia de transfer in alta institutie/autoritate publica; 
Certificat medical , biletul de internare/iesire din spital. 

(2) Pe timpul participarii Ia cursuri organizate in cadrul institutiilor din invatamantul din sectorul 
de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, sau cursuri de pregatire profesionala urmate de 
personalul contractual si de eel care ocupa functii generale si specifice de executie si/sau de conducere, 
angajatorul suporta integral contravaloarea cheltuielilor cu hrana ( masa servita). 

(3) Drepturile de hrana nu se acorda in toate situatiile in care se acorda diurna de delegare. 
Art.12. Calculul cuantumului lunar a! valorii financiare a normelor de hrana datorate fiecarei 

categorii de personal, se face de catre persoana cu atributii pe salarizare din cadrul compartimentului 
financiar-contabil, pe baza foii colective de prezenta, prin determinarea zilelor calendaristice aferente 
perioadei lucrate si ajustate cu limitarile de Ia art.9 alin.(2) si inmultite cu valoarea financiara a normei de 
hrana stabilita in conditiile art.9 alin.(2) din prezentul Regulament. 

CAPITOLUL IV- AL TE PREVEDERI 

Art.13. In limita fondului de salarii repartizat, sumele necesare aplicarii prezentului Regulament se 
includ in bugetul de venituri si cheltuieli a! Politiei locale si se aproba anual de catre Consiliul local. 


