
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

                                                                                                  H O T Ă R Â R E
            privind  aprobarea  alocării sumelor necesare plății normei de hrană  în cuantum de 25 lei/zi lucrătoare,
pentru politiștii locali din cadrul Serviciului  Poliției Locale Huedin, pentrul anul 2016.

                 Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 16.12.2015

 Având în vedere  referatul nr. 10500/17.12.2015  înaintat de Secviciul Polițtiei Locale Huedin, privind

acordarea  normei  de  hrană pentru  personalul  Poliției  Locale  Huedin  pe anul 2016,  respectiv referaul  nr.

10652/10.12.2015 înaintat de direcția economică,  prin care solicită aprobarea  alocării  sumelor   necesare

plății normei de hrană pentru anul anul 2016, în cuantum de 25 lei/zi lucrătoare,  pentru personalul Poliției

Locale.

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 10659/2015 înaintat de primar și avizat de comisia de

administrație publică la ședinta din data de 10.12.2015.

      Luând în considerare prevederile  art. 35, alin. 1.1 din Legea nr. 155/2010 a Politiei Locale, OUG nr.

65/2014, art.2, alin.1, art.3 din OG nr. 26/1994 privind drepturile de hrană în timp de pace ale personalului

din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranța națională, Ordinul nr. 502/14.08.2015 pentru

modificarea  și  completarea  Ordinului  nr.  496/2015  privind contravaloarea  alocației  valorice a  normei  de

hrană acordată personalului poliției locale, O.G nr.  26/1994 privind drepturile de hrană, art.  36, alin. 1,  2,

lit.a,b  alin.3,  lit.  b,  alin.4,  lit.a,  art.39,  alin.1,art.115,  alin.1,  lit.b,   şi   art.  45   din  Legea   nr.  215/2001  a

Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

        H O T Ă R Ă S T E

    Art.1 Se aprobă  alocarea sumelor necesare plății normei de hrană  în cuantum de 25 lei/zi 

lucrătoare, pentru politiștii locali din cadrul Serviciului  Poliției Locale Huedin, pentrul anul 2016.

                    A  rt.   2  . Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotărâri se încredințează directia economică din cadrul

Primăriei  orașului Huedin.

 Nr. 169/16.12.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Consilieri absenți:    2
Votat pentru:                                  13

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela Cozea Dan

            
   


