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, întrunit în sedinta sa  extraordinara  din data de 
09.01.2015. 

:

      - prevederile Legii nr. 155/2010  Politiei Locale,modificata si re     cata,
      - prevederile Ordinului M.A.I. nr. S 310/2009, privind hranirea efectivelor Ministerului Administratiei 
si Internelor în timp de pace,
      - prevederile art.1 si art. 5 din  O.G. nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, acordate 
gratuit personalului care face parte din structuri de   arare nationala si de asigurare a ordinii si linistii 
publice,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
      - prevederile O.G. nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul 
de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala,
      - prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a 
Politiei Locale,
      - art. 36,alin.2,lit.a) si alin.6, lit.a),pct.7 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
      - Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica,
       - votul „pentru” a  16  consilieri, din cei 17 in functie, fiind prezenti   16 consilieri.  

In temeiul art. 45  pct.1 din Legea 215/2001 a Administratiei Publice  Locale republicata,

Se aproba acordarea normei de hrana  pentru personalul  in cadrul Politiei Locale Pecica în limita 
bugetului aprobat, începând cu data de 01.01.2015,conform Anexei nr. 1 ce face parte integranta din 
prezenta hotarâre. 

Norma de hrana pe perioada concediului medical-incapacitate temporara de 
munca,concediul de maternitate, concediului pentru îngrijirea si cresterea copilului în vârsta de pâna la 2 ani 
sau ,dupa caz,3 ani, pe perioada  concediilor fara pla a, pe perioada suspendarii raportului de serviciu sau de 
munca, pe perioada delegatiilor, alte situatii asemama oare.

Finantarea sumelor necesare suportarii normei de hrana    bilita se va face din fonduri de la 
bugetul local.

-Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinteaza primarul  si se comunica cu:

ROMÂNIA
JUDETUL ARAD
ORASUL PECICA
CONSILIUL LOCAL

                                                      HOTARÂREA  NR . 4

                                                              DIN  09.01.2015

PRIVIND STABILIREA PROCEDURII DE ACORDARE A NORMEI DE 
HRANA  PENTRU  POLITISTII LOCALI DIN CADRUL APARATULUI 
        PERMANENT AL PRIMARULUI ORASULUI PECICA

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PECICA

Având în vedere

                                                                

ART.1.

ART.2. nu se va acorda

ART.3.

ART.4.

       -

HOTARASTE:
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      -      Prefectura judetului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ.
-     Serviciul buget-contabilitate din cadrul U.A.T. Pecica,
-     Politia Locala Pecica. 

  
          PRESEDINTE DE SEDINTA,                               CONTRASEMNEAZA   SECRETAR,
              DEMETER NICOLAE                                                                 MOT ADELA
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