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HOTĂRÂREA NR.136 

                privind acordarea alocaţiei valorice a normei de hrană pentru personalul din cadrul  

Direcției Poliția Locală Mangalia 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 22.10.2021, 

Având în vedere:  

• Proiectul de hotărâre nr.146/21.07.2021 inițiat de către Primarul Municipiului Mangalia și aprobat 

de membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.52326/21.07.2021; 

• Raportul de specialitate al Direcției Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Mangalia înregistrat cu nr.52431/22.07.2021; 

• Raportul de specialitate al Direcției Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specia-

litate al Primarului Municipiului Mangalia înregistrat cu nr.66182/10.09.2021; 

• Prevederile Regulamentului cadru de organizare si funcționare a Poliției Locale aprobat prin H.C.L. 

nr.310/18.12.2019; 

• Prevederile H.C.L. nr.55/04.05.2018 privind încetarea acordării normei de hrană pentru personalul 

din cadrul Direcției Poliția Locală; 

• Prevederile art.351 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.155/2010 a poliției locale, republicată, cu modi-

ficările și completările ulterioare; 

• Prevederile art.(2), art.(3) și art.(5) din H.G. nr.171/2015 privind stabilirea metodologiei si a regu-

lilor de aplicare a drepturilor prevăzute la 351 alin.(1) din Legea nr.155/2010 a poliției locale, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile O.G. nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sec-

torul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională şi ale persoanelor private de libertate, repu-

blicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Prevederile Ordinul M.D.R.A.P. nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării 

regionale şi administraţiei publice nr.496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană 

acordată personalului poliţiei locale; 

• Prevederile art.I alin.(4) și alin.(5) din O.U.G. nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și 

pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și com-

pletările ulterioare; 

• Rapoartele Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și al Comisiei 

Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică din cadrul Consiliului Local al Municipiului Mangalia; 

 

În temeiul art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a), art.196 alin.(1) lit.a), 

art.240 și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și com-

pletările ulterioare; 

                           

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă acordarea alocației valorice de hrană, în bani, personalului Direcției Poliția Locală din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, în conformitate cu prevederile 

Ordinului nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului nr.496/30.03.2015, începând cu luna octombrie a 

anului 2021, după cum urmează: 

 

- 32 lei/zi personalul politiei locale în activitate care ocupă funcții publice specifice de polițist local 

(norma nr.6 potrivit anexei nr.1 la O.G. nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale 

personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare); 
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- 25 lei/zi personalul poliției locale în activitate care ocupă funcții publice generale și personalul  

contractual (norma nr.1 potrivit anexei nr.1 la O.G. nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp 

de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare); 

- 5 lei/zi normă suplimentară personalului poliției locale în activitate care lucrează în ture sau în 

schimburi (norma nr.12B potrivit anexei nr.1 la O.G. nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp 

de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare). 

 

Art.2 Norma de hrană se acordă integral pe toată luna. De aceasta nu beneficiază personalul poliției locale 

care se află în concediu, în condițiile legii. 

 

Art.3 Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art.4 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre direcțiilor și serviciilor 

de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului – 

Județul Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice pentru a fi adusă 

la cunoștința cetățenilor municipiului. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 19 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi 

”abținere”, din nr. de 19 consilieri prezenți la ședință și un nr.de 19 consilieri locali în funcție. 

 

 

MANGALIA 

DATA: 22.10.2021 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANDREI DANIEL – SORIN 

 

 

 

 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea  


