
                                                                   ROMÂNIA
                                                          JUDEŢUL ARAD
                                                        ORAŞUL PECICA
                                                      CONSILIUL LOCAL

                                                   HOTĂRÂREA  nr .131
                                                     din  22.10.2015

  PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE A NORMEI DE 
       HRANĂ LA NIVELUL SERVICIULUI POLIŢIEI LOCALE DIN CADRUL
    APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAŞULUI PECICA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI PECICA, întrunit în şedinţa sa  ordinară, din data 
de  22.10.2015

            Având în vedere:
       - Expunerea de motive a primarului, Antal Petru prin care arată oportunitatea aprobării
         Regulamentului de acordare a normei de hrană la nivelul Serviciului Poliţia Locală Pecica,

 - H.C.L. Pecica nr. 58/21.04.2015 privind stabilirea procedurii de acordare a normei de hrană
   pentru  poliţiştii locali din cadrul aparatului permanent al primarului oraşului Pecica,
-  prevederile art. 35^1, alin.1 din Legea nr. 155/2010  a Poliţiei Locale,republicată, cu 
   modificările şi completările ulterioere,
- prevederile O.G. nr. 26/1994 privind  drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului 
  din  sectorul de apărare naţionala, ordine  publica şi siguranţa naţionala, republicată, cu 
  modificările şi completările ulterioare,
- prevederile H.G. nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a 
  drepturilor prevăzute la art. 35^1, alin.(1) din Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale,

      - Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica,
       - votul „pentru” a 13   consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi  13 consilieri.  
       - In temeiul art. 45  pct.1 din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice  Locale, republicată,

                                                                HOTĂRĂŞTE:

ART.1. – Se aprobă Regulamentul de acordare a normei de hrană la nivelul Serviciului 
Poliţia Locală din cadrul aparatului permanent de specialitate al primarului oraşului Pecica, 
conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.
 ART.2. - Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin domnul Simo 
Eduard, poliţist local principal  şi se comunică cu:
      -      Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ.

-     Serviciul buget-contabilitate din cadrul U.A.T. Pecica,
-     Poliţia Locală Pecica. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR, 
  DANICSKO MARINELA                                                      MOŢ ADELA

1


