
RO]UA\IA
JUDETUL ILFOV

CONSILIUL LOCAL AL CO]\,IUIEI CORBEA:{CA
PRIMiRIA COMT] NEI CORBI -{NCA

HoTARAREA NR......?.p...

oin .. *5. :. 9f ,..:.3.f.:......
privind acordarea normei de hranl

personalului din cadrul serviciurui porifie Locali ar comunei corbeanca

Consiliul local Corbeanca, intrunit in
26.08.2019

Avdnd in vedere:

qedin{a extraordinari din data de

- referatul de aprobare al primarului comunei Corbeanca:
- Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Corbeanca;
- referatul intocmit de domnul Bugild lulian Vicenfiu, ;ef serviciu-Serviciul politie Local5,
inregistrat Ia primdria comunei Corbeanca cu ff. 122g6/22.0g.201gi
- raportul de specialitate nr. 38'1/22.08.2019 intocmit de serviciul extem de resurse umane.
inregistrat la primdria Comunei Corbeanca cu w. 122g7 /22.0g.2019;
- avizel^e comisiilor de specialitate din cadrul consiliului l,ocal corbeanca;

In conformitate cu prevederile:
- art. 35^l din Legea nr.l55/2010 - Legii nr. 155/2010 a poliliei locale, republicata, cu
modifi cdrile qi completErile ulterioare;
- H.G. nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei gi a regulilor de aplicare a drepturilor
pr:vAzute la art. 35^1 alin. (l) din Legea poligiei locale nr. 155/2010;
- Ordinul M.D.R.A.P nr.496/2015 privind contravaloarea alocafiei valorice a normei de hrana
acordatr personalului poliliei locale, cu modificdrile 9i complet?riile ulterioare;
- Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri publice, cu modific6rile
gi complettrrile ulterioarel
- Legli w.273/2006 privind finanlele publice locale, cu modificirile gi complet6rile ulterioare;
- art.l29 din O.U.G. m.5'7l21l9 privind Codul administrariv.

in temeiul art.r39 alin.(1jdin o.U.G. w.s'. rzorg privind Codul administrativ,

HOTARI$rE:

Art.l Se acordE normd de hrani personalului din cadrul Serviciului Polilie Locald din
aparatul de specialitate al primarului comunei corbeanca, incepdnd cu 01.09.2019.

Art'2 Valoarea financiard a normei de hrani ce se acordE funclionarilor publici care
ocupd funcfii publice specifice de polilist local gi funclionarilor publici care ocupd func1ii
publice generale de conducere in cadrul serviciului polilie lncaH. este de 3i lei / zi
calendaristicd.



Art'3 Valoarea hnanciard a normei de hrand ce se acordi funclionarilor putlici care

ocupe iunclii publice generale de execugie si personalul contractual cadrul Serviciului Polilie

LoCali. este de 25 lei / zi calendaristici'

Art'4 Valoarea financiard a normei suplimentare

poliliei locale in activitate din cadrul Serviciului Polilie

schimburi, este de 5 lei / zi calendaristich'

Art.5 incepdnd cu data prezentei, orice alte dispozilii

prevederile Prezentei hot6riri.
Art.7 Prezenta hotdrdre

primarului Comunei Corbeanca qi

controlului cu privire la legalitate.

se aduce la cunogtinfd public5- respectiv se comunicEL

Insituliei Prefectului Judelului Ilfov in vederea exercitirii

ce se acordd Pentru Personalul

Local6, care lucreazd in ture sau

contrare i;i inceteazi
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