
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

              
   PROIECT 

      
HOTĂRÂREA NR. _______ 

privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Poliţiei Locale a 
Municipiului Craiova 

 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.10.2014; 
 Având în vedere raportele nr.152793/2014 întocmite de Serviciul Resurse Umane şi 
nr.19125/2014 al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova prin care se propune acordarea 
normei de hrană personalului din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova; 
 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.65/2014 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi Ordonanţei Guvernului 
nr.26/1994 privind drepturile de hrană, ale personalului din sectorul de apărare naţională, 
ordine publică şi siguranţă naţională, modificată şi completată; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.b şi d coroborate cu alin.4 lit.a, alin.6, lit.a, pct.7, art.61 
alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b  din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 
      
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 
Art.1. Se aprobă acordarea normei de hrană personalului din cadrul Poliţiei Locale a 

Municipiului Craiova, în limita bugetului aprobat, începând cu data de 01.01.2015. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Poliţia Locală a 
Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU  Nicoleta MIULESCU 
 



 
 MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr. 152793/22.10.2014  

PRIMAR, 
LIA-OLGUŢA VASILESCU 

 
 

RAPORT 
                   privind aprobarea acordării normei de hrană personalului din cadrul Poliţiei Locale a 

Municipiului Craiova începând cu data de 01.01.2015 

 
La data de 15.07.2010 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 488, Legea 

nr. 155/2010 – legea Poliţiei Locale. De asemenea, la data de 29.12.2010, în Monitorul Oficial 
al României nr. 882 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, ce a intrat în vigoare la 
data de 01.01.2011.  

Urmare apariţiei Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010, prin H.C.L. a Municipiului Craiova 
nr. 475/2010 s-a aprobat reorganizarea Poliţiei Comunitare Craiova în Poliţia Locală a 
Municipiului Craiova, ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică. 

Prin raportul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova înregistrat sub nr. 19125/21.10.2014, se 
solicită aprobarea acordării normei de hrană pentru personalul Poliţiei Locale a Municipiului 
Craiova, potrivit O.U.G. nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 
O.G. nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de 
apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

Menţionăm că potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 65/2014 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 760 din 20 
octombrie 2014 se precizează în art. XI că ˝ (...) începând cu 1 ianuarie 2015, autorităţile 
administraţiei publice locale pot acorda în limita bugetului aprobat, prin hotărâre a 
consiliului local, norma de hrană poliţiştilor locali conform prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din 
sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare." 

Potrivit art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de 
pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă 
naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ˝valoarea financiară a 
normelor de hrană aprobate prin hotărâre a Guvernului se stabileşte şi se actualizează, în 
mod unitar, de către Ministerul Apărării Naţionale împreună cu celelalte instituţii publice 
prevăzute la art. 1, în funcţie de indicii preţurilor de consum pentru actualizare la rata 
inflaţiei a elementelor patrimoniale, capitolul «Mărfuri alimentare», publicaţi de Institutul 
Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri. ˝  



La alin. (2) din acelaşi act normativ se precizează că ˝actualizarea financiară a normei 
de hrană se face periodic, pe baza indicilor preţurilor de consum prevăzuţi la alin. (1), dacă 
rezultă diferenţe de peste 5% faţă de luna în care s-a stabilit ultima valoare.˝ 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 65/2014 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, Ordonanţei Guvernului României nr. 26/1994 
privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, 
ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
propunem elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea acordării normei de hrană 
personalului din cadrul Poliţiei Locala a Municipiului Craiova, în limita bugetului aprobat, 
conform prevederilor O.U.G. nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
şi O.G. nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 
 
 

SEF SERVICIU, 
    PETRU-ALEXANDRU DUMITRESCU 
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RAPORT
privind aprobarea acordirii normei de hranil personaluluiPolifiei Locale a Municipiului c"io"rTi""ptna cu data de 01.01. 20ls

ordonanfa de urgenfa a Guvernului Romrflniei nr. 65/2014- penfirr modificareagi completarea unor acte normative, publicateli uonitorut oficial al Rom'niei nr.760/20Ja'2014' prevede la art' f' f"f|{*ton art. 35 din Legea porifiei Locarent' 15512010, republicatd in Itdnitonrl oficial 
"rLnLi"i.i:;;;"i, *. 339 din 8 mai2414, se infroduce un nou artico r, afi. isll ., i.metorut cuirinr,-,rArt3 5 

r _ incep6ndcu 0l ianuarie 2015, autorititfile aamili;*d q"blice locale pot acorda in limitabugetului aproba! prin hotirare a consiliului'l'cal, nonna d; h'i;a polifigtilor localiconform prevederilor ordonanfei Guvemul 
"i i'.)angg4,privind drepturile de t*an6in timp de pace ale personalutui ain ,..torut-J" upa.*9 nurionJa ordine publicd qisiguranfi na1ioryk" republicatd" cu modificirile qi complet5rile ulterioare.,, l

Potrivit dispoziliilor art. I 
. 
dT orJ"*."rn Guvlrnului no*arriei nr. 26/1994republicata' modificatE gi completatii - privind'drepturile de hranan in timp de paceoale personalului din sectorul' de aparare nationala, o1{ine publica si sigurantanationala " pensonalul din Ministerul Apararii t tationat", vrini.tJ*i Administratiei siInternelor' Ministerul Justitiei si Libertatiil C;;"esti - Administratia Nationara aPenitenciarelor si serviciul Independent de lprotectie si anticlruptie, serviciulRoman de Informatii, serviciul de Informatii Elrterne, serviciul de protectie si paz.asi Serviciul de Terecomunicatii speciale **.d'-ptul, in timp de pace, ra hranagratuita' in conditiile prezent.i oraotrutri.l', tl, dri"tt oisffiilo, *. 5 alin. (r),valoarea financiara a normelor de hrana t. rt *r,r!te si se acatalir.ean, in mod unitar,



a'€

{

/ de catre Ministerul Apararii Nationale impreuna cu celelalte institutii publice
prevazute la art. 1, in functie de indicii preturilor de consum pentnr actualiz.are la rata
inflatiei a elementelor patrimoniale, capitoJlul (Marfuri alimentare>, publicati de
Institutul National de statistica in Buletinul statistic de preturi.

Actualizarea financiara a normei de hrrana se face periodic, pe baz.a indicilorpreturilor, daca rezulta diferente de peste 5olo falA de luna in care s-a stabilit ultima
valoare.

In limita bugetului aprobat penh:u arrul 2015, personalul politiei Locale aMunicipiului Craiova poate benefiiia de acordarea normei de hrana in conditiile
stabilite prin O.G. nr. 26/1994, republicata.

Fa15 de cele menfionate mai sus, propunem emitcrea unei hotirari de consiliu,prin care sd se aprobe acordarea normei dr: hrantr personalului polifiei Locale aMnnicipiului craiov4 potrivit o.u.G. w. 6s,12014 gi o.G . *. iot't994 republicat6,
modifi cati qi completatii.
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