
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA UMBRARESTI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA nr. 40 
din 18.08.2020 

pri vi nd : acordarea normei de hrana personalul ui Pol itiei Locale din cadrul aparatul ui de special itate 
al primarului comunei Umbraresti , judetul Galati , pentru perioada iulie-decembrie 2020 

Initiator: Stoica Paraschiv, primarul comunei Umbraresti , j udetul Galati; 
Nr.de inregistrare si data depunerii proiectului de hotarare: 6406 din 12.08.2020 

Consiliul Local al Comunei Umbraresti, judetul Galati , lntrunit In sedinta ordinara din data de 18.08.2020; 
Avand In vedere Referatul de aprobare al initiatorului lnregistrat sub nr. 6407 din 12.08.2020; 
Avand In vedere Rapotiul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul de specialitate lnregistrat 

sub nr.6408 din 12.08.2020; 
Avand In vedere avizele Comisiilor de specialitate ale Consi liului Local; 
A vand in vedere prevederile art.3Y' I alin.( 1) din Legea nr.l55/201 0 a politiei locale, republ icata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
Avand in vedere prevederile O.G. 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; 

Avand in vedere prevederile H.G. nr.J71 /2015 privind stabi lirea metodologiei si a regulilor de aplicare a 
drepturi I or prevazute Ia art.3 Y' I al i n.( I ) din Legea nr. I 5 5/20 I 0; 

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

A vand In vedere prevederile art. 18 alin. ( I), (2), (3) si ( 4) din Legea nr. 153/20 17 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 venit uri si cheltuiel i 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.l96 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 pri vind Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba acordarea normei de hrana personalului Politiei Locale din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Umbraresti pentru perioada iulie-decembrie 2020, 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 identiticarea drepturi lor pentru fiecare persoana in parte, conform 
Regu lamentului de acordarc a normei de hrana personalului Politiei Locale aprobat prin Hotararea Consiliului local 
nr. 17 din 26.03.2020. 

CONTRASEMN EAZA, 
SECRETA , 

ANDRONIC GE RGETA 


