ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
COMUNA OZUN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 29/2015
privind acordareaănormeiădeăhran ăpoli i tilorălocaliădinăcadrul
Poli ieiăLocaleăaăComunei Ozun
Consiliul local al comunei Ozun,
Întrunităînăşedin aăextraordinar ădinădata de 27 martie 2015,
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului comunei Ozun privind acordarea
normeiădeăhran ăpoli i tilorălocaliădinăcadrulăPoli ieiăLocaleăaăComuneiăOzun,ă
inândă contă deă prevederile Legii poli ieiă localeă nr. 155/2010, respectiv
Regulamentul-cadruă deă organizareă şiă func ionareă aă poli ieiă localeă aprobat prin H.G. nr.
1332/2010;
Înăconformitateăcuădispozi iile:
- art.ă XIă dină O.U.G.ă nr.ă 65/2014ă pentruă modificareaă iă completarea unor acte
normative;
- Ordonan eiăGuvernuluiănr.ă26/1994ăprivindădrepturileădeăhran ,ăînătimpădeăpace,ăaleă
personaluluiă dină sectorulă deă ap rareă na ional ,ă ordineă public ă iă siguran ă na ional ,ă
republicat ,ăcuămodific rileă iăcomplet rileăulterioare;
- punctuluiă 3.1ă dină Stategiaă Ministeruluiă Administra ieiă i Internelor de realizare a
ordiniiă iă lini tiiă siguran eiă publice,ă pentruă cre tereaă siguran eiă cet eanuluiă iă prevenireaă
criminalit iiăstradale,ăaprobat ăprinăH.G.ănr.ă196/2005;
În baza art. 2 din Hot râreaăGuvernuluiănr.ă171/2015ăprivindăstabilireaămetodologiei si
aăregulilorădeăaplicareăaădrepturilorăprev zuteălaăart.ă35^1ăalin.ă(1)ădinăLegeaăpolitieiălocaleănr.ă
155/2010,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „a” şiăalin.ă(6)ăăpct.ă7,ăăart.ă45ăalin.ă(1)ăşiăart.ă115ăalin.ă
(1), lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001ă privindă administra iaă public ă local ,ă republicat , cu
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Începând cu data de 01 ianuarieă 2015ă seă acord ă normaă deă hran poli i tiloră
localiă dină cadrulă Poli ieiă Locale a Comunei Ozun, conform prevederilor Ordonan eiă
Guvernuluiă nr.ă 26/1994ă privindă drepturileă deă hran ,ă înă timpă deă pace,ă aleă personaluluiă dină
sectorulă deă ap rareă na ional ,ă ordineă public ă iă siguran ă na ional ,ă republicat ,ă cuă
modific rileă iăcomplet rileăulterioare.

Art. 2. Normaă deă hran ă seă acord subă form deă aloca ieă valoric în bani,
corespunz toare unorăplafoaneăcaloriceăzilnice,ădiferen iat peăcategoriiădeăpersonal,ădup ăcumă
urmeaz :
a) normaădeă hran ănr.ă6ă - 5010 calorii/om/zi având valoareaăfinanciar ădeă24ălei/zi pentru poli i tii localiăcareăocup ăfunc iiădeăconducereă iăexecu ie,
b)ănormaădeăhran ănr.ă12Bă- 660ăcalorii/om/ziăavândăvaloareaăfinanciar ădeă2ălei/ziăpentruăpoli i tii localiăcareăocup ăfunc iiădeăconducereă i execu ieă iăî iădesf oar ăactivitateaă
în ture.
Art. 3. Poli i tiiălocaliănuăvorăbeneficiaădeănormaădeăhran , acordat ăînăcondi iileăart.ă1ă
iăart.ă2ădinăprezenta, peăperioadaăsuspend riiăraportuluiădeăserviciu.
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinireaăaădispozi iilorăprezenteiăhot râriăseăîmputerniceşteă
Biroulăfinanciarăcontabil,ăachizi iiăpublice,ăimpoziteă iătaxeălocale şiăPoli iaăLocal ăaăComunei
Ozun.
Ozun, la 27 martie 2015.

PREŞEDINTELEăDEăŞEDIN
Dobri Hunor Attila

,

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

Difuzare:

1ăex.ălaădosarăcuăhot râri

1ăex.ăBiroulăfinanciarăcontabil,ăachizi iiăpublice,ăimpoziteă iătaxeălocale

1 ex. Politia Locala Ozun

1 ex. Primar

