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Privind modificarea HCL nr. t24 / 31.10.2014 privind acordarea normei de hran'
peniru personalul Serviciului de Politie Locali alcomunei Mogoloaia conlorm' OUG nr.6512014

Consiliul Local al Comunei Mogoloaia,
Avand in vedere:
Expunerea de motive a iniliatorului proiectului de hotdrere:

Raoortul comDartimentului de speclalitate:

lvtut comisiii oe specialitate din cadrul Consiliului Local Mogosoaia:

Prevederile art. 5, aiin. 't din Legea nr. 155/2010 R - Legea Politiei Locale;

Art. Xl din O.U.G. N.65DO14l
ij.b."* rzlzols piirind 

"troitir", 
metodologiei 9i a regulilor de aplicare a

dreDturilor Drevazute de art. 35, alin I din Legea Politiei Locale;

cj#;;i M 5 i.A.i.;i. ircrzois pentru moJiftcarea ordinului ministrului dezvoltdrii

|'.oion"fe si administratlei publice nr.496/2015 privind contravaloarea alocatiei

vionce a normet de hrand acordaE personalului politiei localel

b.U.6l*, zoilgg+ n privino dreptuiite de hrand, in timp de pace' ale personalului

Jn sectorut Oe aparare nalionale. ordine publica Si siguranle nationale: . ,

Cj.L.C.'"i. gilidla privind salarizarea personalului pletit.din fonduri.pubhce in anul

ioii. or".u, si atte mesuri in domeniut chettuielilor pubtice. aprobate cu modiflcSri

", 
comotetari orin Leqea nr. 7'll2015. cu completerile ulterioare'

i;;#;;i;;;;il"rt. ao, 
"tin. 

2lit a sr alrn' 3 lit b din Lesea nr' 215/2001

lirii,ili" "l,iiri[ttji]- 
proi,J ro.rra, repubiicatd, cu modificerile li completerile

ulterioare, republicata,

HOTARA$TE:

Art. 1 Se aprobe modificarea art. 2 din HCL ff 124 I 31 10 2014 privind.acordarea

i'ri.lrii" "ni""a pentru personalul serviciulur de Politie Local' al comunei

Mooosoaia conform OUG nr.65/20'14. astlel:'ffi-i;r;;il;;i"";meide 
trrane va fi de 32 de lei/zi pentru tunclionarii publici care

' ';;r;e f*;il;";mce de pol(ist rocal 9i in cuantum de 25 lei/zi pentru personalul

contractual'

An.2
hotarari
Art. 3 Secretarul comunei va
pentru control gi verificarea
cunoscute de ceteieni.

PRE$EDI

Primarul comunei Mogogoaia va asigura executarea prevederilor prezentei

comunica prezenta hotArare Prefecturii Judetului llfov

fegalitalii 9i o va afi9a in locuri publlce pentru a fi

PrezentahotararealostadoptatacUunnumardel5voluripentru,voturiimpotrive
O, ablineri O, dintr-un numrr de 15 consilieri prezenii la Sedinle.

Vizat pentru lpqalitate,
secretar /\tll
anoreea\ffcuNICOLAE



ROilANIA
JUDETUL ILFOV

coMuNAmocosoAlA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
Privind modificarea HCL nr. 1241 31.10.2014 privind acordarea nomei de

hrani pentru pErsonalul Serviciului de Politie Locali al comunei Mogosoaia
conform OUG nr. 65/2014

Primarul Comunei Mogosoaia,
Avand in vedere:
Expunerea de motive a iniliatorului proiectului de hoterare;
Raportul compartimentului de specialitate,
Avizul comisieide specialitale din cadrul Consiliului Local Mogosoaia;
Prevederile art. 5, alin. 1 din Legea nr. 155/2010 R - Legea Poliliei Locale;
Art. Xl din O.U.G. nr. 65/2014:
H.G. N. 17112015 privind stabilirea metodologiei 9i a regulilor de aplicare a
drepturilor prevazute de art. 35, alin. 1 din Legea Politiei Locale;
Ordinul M.D.R.A.P. n. 77612015 pentru modificarea Ordinului ministrului
dezvolterii regionale 9i administratiei publice nr.496/2015 privind contravaloarea
alocatiei valorice a normei de hrand acordate personalului politiei locale;
O.U.G. nr, 2611994 R privind drepturile de hran6, in timp de pace, ale
personalului din sectorul de aperare nationala, ordine publice gi sigurante
nalionala;
O.U.G. nr. 83/2014 privind salatizarca personalului pldtit din fonduri publice in
anul 2015, precum gi alte mdsuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu
modificeri gi completeri prin Legea nr.7'12015, cu completarile ulterioare;
ln temeiul prevederilor art. 36, alin. 2 lit. a s.i alin. 3, lit. b din Legea N.21512001
privind administralia publica locald, republicata, cu modificarile li completerib
ulterioare, republicatd,

HoTARigrE:

Art 1 Se propune modificarea art. 2 din HCL N. 124 / 31.10.2014 privind
acordarea normei de hrana pentru personalul Serviciului de Polilie Locala al
comunei Mogogoaia conform OUG nr.65/2014, astfel:
,, Art. 2 Cuantumul normei de hran6 va fi de 32 de leilzi pentru functionarii publici
care ocupa funclii specifice de politist local li in cuantum de 25 lei/zi pentru
personalul contractual"

Vizat pentru legali
I

&vnou

Andreea cu
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Nr. 682 / 14.01.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind completa;ea gi modiftcarea HGL nr' 12431.'10.2014 privind acordarea

normea de hrani pentru peBonalul SErviciului de Politie Locale al
Comunei ilogogoaia

Avand in vedere prevederile art. 5, alin l din Legea nr' 155/2010 R - Legea Poliliei

Locale. ale art. xl din O.U.G. nr. 6512014, ale H.G. ff. 171120'15 privind stabilirea

metodologiei Si a regulilor de aplicare a drepturilor prevezute de art. 35, alin. 1 din Legea

Politiei Locale, caruia i se aplica Ordinul M.D.R.A.P N- 776f2015 pentru modificarea

ordinului ministrului dezvofterii regionale gi administratiei publice nr.496/2015 privind

contravaloarea alocatiei valorice a normei de hrand acordate personalului poliliei locale,

ale O.U.G. nr, 26/1994 R privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personaluluidin

sectorul de aperare nationald, ordine publice 9i siguranta nationaE 9i ale O U G nr'

83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum 9i

afte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobate cu modificari 9i compbteri prin

Legea n(.71t2015, cu completarile ulterioare, prevederile art. 36, alin (2)' lit a) 9i alin'

(3), lit. b) din Legea nr.2015i200'lR privind Administralia publica locale;

Propunem aprobarea normei de hrana de care bene{iciaze politigtii locali in

activitate, dupa cum urmeaza:

(1)Norma nr. 1, penlru personalul contraclual, in valoate de 25leilzi,
Norma ni.6, pentru functionarii publici care ocupd fundii publice specifice de

politist local, in valoarc de S2leilzii
iZ1 iiaioarea tinanciare a normelor de hrana zilnice nu se acordd in urmatoarele situalii:

- pe perioada concediilor medicale;
- pe perioada concediului de studii;
- pe perioada concediuluifare phte;
- pe perioada concediului pentru cregterea copilului pan6 la 2 ani sau a concediului

pentru cregterea copilului cu handicap pana la implinirea de cetre acesta a varstei

de 3 ani:
- pe perioada suspendarii raportului de serviciu 9i/sau a contractului individual de

munca;
- de la data incetdrii raportului de serviciu qi/sau a contractului individual de munce;

- in toate situaliile in care se acorde diurne de delegare.
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Nr. 682 / 14.0'1.2016

RAPORT

priyind compl.tarea ti modifi carea HCL fi . 12{131.10.2014 Ptivind acordarca

normei do hrana pentsu polBonalul Sorviciului do Politie Locali al
Comunei ogo?oaia

Avand in vedere prevederile art. 5, alin.1 din Legea nr. 155/2010 R - Legea

Poliliei Locale, ale art. Xl din O.U.G . nr.65D014, ale H.G. nr. '1712015 privind stabilirea

metodologiei gi a regulilor de aplicare a drepturilor prevezute de art. 35, alin. 1 din

Legea Poliliei Locale, ceruia ise aplice Ordinul M.D.R.A.P. nr. 7762015 pentru

modificarea Ordinului ministrului dezvotarii regionale 9i administratiei publice

nr.496/2015 privind contravaloarea alocaliei valorice a normei de hrana acordate

personalului poliliei locale, ale O.U.G. nr, 26/1994 R privind drepturile de hrane, in timp

de pace, ale personalului din sectorul de aparare nalionala, ordine publicd 9i siguranli

nationala ii ale O.U.G. N. 8312014 privind salarizarea personalului platit din fonduri

publice in anul 2015, precum 9i alte masuri In domeniul cheltuielilor publice, aprobate

cu modificiri 9i mmpletdri prin Legea ff. 7112015, cu compbtarib ulterioare;

prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) 9i alin. (3), lit. b) din Legea nr. 2015/200'l R privind

Administratia publice bcalai

Propunem aprobarea normei de hrane de care beneliciaza politiltii locali in activitate,

dupa cum urmeaza:

(1) Norma nr. 1, pentru personalul contractual, ln valoarc de 2S leilzi:
Norma nr.6, pentru functionarii publici care ocupa functii publice specmce de

polilist local, ln valoarc de 32levzi',
(2) Valoarea financiara a normelor de hrana zilnici nu se acorde in urmAtoarele situatii:

- pe perioada concediilor medicale;
- pe perioada concediuluide studii:
- pe perioada concediuluifera plata;
- pe perioada concediului pentru cregterea copilului pana h 2 ani sau a concediului

pentru cregterea copiluluicu handicap pane la tmplinirea de cgtre acesta a varstei
de 3 anii

- pe perioada suspendarii raportului de serviciu 9i/sau a contractului individual de
munca:

- de la data lncetdrii raportuluide serviciu 9i/sau a contraclului individual de munca;

- in toate situaliile in care se acorde diurne de delegare.



Polilia Locala Mogogoaia,
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Judelul llfov
Consiliul Local ilogoloaia
Comisia pentru Amonajarea Teritoriului li Urbanism,
Activitili economico - financiars, Agricultura,
Protec$a Mediului li Turbm, Juridici ti Disciptine

RAPORTUL COMISIEI DE SPECIALITATE

PROIECT 0E HOTARARE: Privind modificarea HCL nr. 124 / 31.10.20i4 si a
Regulamentului de acordare a normei de hrana la nivelul SeNiciului Politiei Locale a
comunei Mogosoaia, conform Ordinului N. 77612015 al M.D.R.A.P., publicat in
Monitorul Oficial, nr. 737 din 01.10.2015:

COMISIA - Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Ulbanism, Activiati economico -
financiare, Agricuttura, Protectia Mediului siTurism, Juridica si Disciplina

INTRUNTTA lN DATA DE 22.01.2015

A LUAT iN DEZBATERE - PROIECT DE HOTARARE PriViNd MOdifiCArEA HCL Nr. 124
I 31j02014 si a Regulamentului de acordare a normei de hrana la nivelul Serviciului
Politiei Locale a comunei Mogosoaia, conform Ordinului nr. 776120'15 al M.D.R.A.P.,
publicat in Monitorul Oficial, nr. 737 din 01.10.2015;

IN URMA DEZBATERILoR CoMISIA HoTARASTE AVIZAREA FAVoRABILA A
PROIECTULUI.
FATA DE HoTARAREA CoMISIEI S.AU
OPlNll:...... ...

EXPRIMAT URMATOARELE

MEMBRII CON,llSlEl: 'l ) Ene Valentin.... ,|\Uf.h........ ..........
2) Nita Euoenia.r*1.:... A..... 1.......
gi Mih"E"'h; M;;; ;";,...1 lll+. 1/.4.W.
4) Vlad Constantin. . ..-frVtl. ...n .

5) Gheorghe Marian ..... ;-...'....,. h14.
o)predes€r Nbotae. . fifip,f .. 1..


