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Expunere de motive

Vasile Ciceac, primarul unităţii administrativ-teritoriale Nădlac,
Având în vedere:

- 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

PROPUN:

Analizarea şi aprobarea de către Consiliul local Nădlac a proiectului de
hotărâre privind aprobarea normei de hrană personalului Poliției Locale a orașului
Nădlac.

Prin Hotărârea Guvernului nr.65/2003, cu modificările și completările ulterioare,
s-au stabilit drepturi de hrană, în timp de pace, personalului aparținând structurilor
Ministerului de Interne, căruia i se aplică Statutul polițistului.
##Norma 6 se acordă gratuit:
- personalului operativ, căruia i se aplică Statutul poliţistului, din unităţile (subunităţile) de
asigurare a ordinii şi liniştii publice, de combatere a crimei organizate, speciale pirotehnice
sau care asigură securitatea navelor în zbor, precum şi a celor care compun grupele
operative ce asigură, în misiuni de această natură, conducerea efectivelor;
- personalului operativ, căruia i se aplică Statutul poliţistului, care face parte din
următoarele structuri (formaţiuni):
a) - de intervenţie antiteroristă;
b) - de intervenţie pirotehnică;
c) - care asigură gardare şi protecţie antiteroristă,
d) - care asigură protecţie şi control antiterorist-antideturnare la sol asupra aeronavelor
aflate în zbor şi pe ambarcaţiuni de toate tipurile;
e) - de asigurare a ordinii şi liniştii publice;
f) - care compun grupe operative ce asigură conducerea personalului menţionat la litera
a-e aflat în misiuni sau pregătire specială.



- personalului operativ, căruia i se aplică Statutul poliţistului, încadrat pe funcţii
nominalizate prin ordinul ministrului de interne.
- personalului căruia i se aplică Statutul poliţistului, care conduce, execută, asigură sau
coordonează misiuni operative ori contribuie la realizarea acestora, încadrat pe funcţiile
nominalizate prin ordinul ministrului de interne.
- personalului căruia i se aplică Statutul poliţistului, care participă în afara graniţelor ţării
la exerciţii şi activităţi de pregătire în comun cu personalul specializat din alte ţări, la
misiuni de menţinere a păcii, misiuni umanitare sau speciale.##

Motivarea acordării ține seama de faptul că prin natura muncii depuse ( efort fizic
și psihic prelungit ), angajaților instituției este necesar să i se asigure hrană
corespunzătoare.

Prin transferul de competențe către administrația publică locală, potrivit principiului
descentralizării, responsabilitățile polițiștilor locali au crescut, astfel se impune o motivare
pe măsura cerințelor, pentru realizarea desfășurării activității de calitate a administrației
publice și satisfacerea nevoilor locuitorilor.

Suma necesară privind norma de hrană, pe perioada martie- decembrie 2012
calculată la 350 lei/ persoană, conform propunerii serviciului de specialitate, este necesar
să fie prevăzută în bugetul Poliției Locale aferent anului 2012, aceasta neacordându-se în
situațiile:

- 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

Norma de hrană a fost acordată și la nivelul altor instituții similare, diferența de
salarizare între funcționari care desfășoară aceeași activitate, cu aceleași atribuții stabilite
prin lege, contribuind la scăderea motivației și pierderea unor salariați bine pregătiți
profesional, implicit putând să se ajungă la scăderea eficienței serviciului Poliției Locale,
din punct de vedere operativ.

Primar,
Vasile Ciceac


