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HOTĂRÂREA nr.21
din 28.02.2012

privind acordarea normei de hrană personalului Poliției Locale a orașului Nădlac

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.02.2012,
Având în vedere:

- Expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.1285/2012
- referatul funcționarului public – Pop Ioan polițist local, clasa I, gradul profesional principal,

clasa de salarizare 45, polițist cu rol de coordonare a Serviciului Poliției locale Nădlac din
cadrul aparatului de specialitate a primarului orașului Nădlac, nr.41/04.01.2012

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.54/30.03.2011 privind reorganizarea poliției comunitare
în structură de POLIȚIE LOCALĂ NĂDLAC, ca serviciu în cadrul aparatului de specialitate a
primarului orașului Nădlac

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.65/2003, care reglementează acordarea normei de hrană,
coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.196/2005 de aprobare a Strategiei
Ministerului Administrației și Internelor de ralizare a ordinii și siguranței publice pentru
creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale , potrivit căreia, poliția
locală face parte din structura forțelor de ordine și siguranță publică complementare

- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi
turism, administraţie publică locală

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico–financiare, agricultură, juridică şi de
disciplină
În temeiul art. 36 alin. 2 lit.c, art.45, art.115 (1) lit.b din Legea nr.215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Începând cu luna martie 2012 se acordă norma de hrană, în cuantum de
350/lei/lună, întregului personal al Poliției Locale a orașului Nădlac.

Art.2. Norma de hrană stabilită conform prevederilor art.1 nu se acordă în următoarele
situații:

- perioada concediului de odihnă
- perioada concediului suplimentar
- perioada concediului medical- incapacitate temporară de muncă
- perioada concediului de paternitate
- perioada concediului pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani sau după caz 3 ani
- perioada concediului fără plată
- perioada suspendării raportului de serviciu
- perioada delegațiilor

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului resurse umane din cadrul primăriei
- compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
- personalului Poliției Locale Nădlac
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ-

Compartimentul Controlul Legalității Actelor și Contencios

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
ȘOMRAK DUȘAN SECRETAR
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