ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BRANISCA
CONSILIUL LOCAL
Branisca, nr.67 ; Tel./T'ax:0254282060-0254

privind aprobarea acordlrii normei de hrani pe.rt.u personalul din cadrul
' compartimentului Poli{ie Locale Brini;ca
consiliul locar ar comunei Brrniqca, jude{ul Hunedoara :
Avdnd in vedere expunerea de motive a Primarului comunei, Branigca d-nul
Lazar Teodor,
raportul compartimentului de specialitate si avizul favorabil. al comisiei de spbcialitate
din cadrul
Consiliului Local Branisca t
Jindnd seama.de faptul cd prin Hotdrdrea Consiliului Local Brinigca nr, T13L01.2011 s-a
aprobat infiinfarea Ploifiei Locale Brdnigca;
Avand in vedere referatul nr.18 din data 06.01.2015 prin d-nul Negrila Ion din cadrul politiei
Locale a'solicitat norma de hrana.
in conformitate cu dispozifiile:
- art.4 din Legea nr. 15512010 a polifiei Locale, republicati;
- art' XI din Ordonanta de Urgen![ a Guvemului nr. 65/2014 pentru modificarea gi
completarea unor
acte normative, care completeazd"Legeanr.155/2010 cu art. 351;
- Ordonanla Guvernului nt.2611994 privind drepturile de hrand, in timp de pace, ale personalului
din
sectorul de apdrare nafionald, ordine publicd gi siguranfd nafionala, iepubiicata, cu
modificarile gi
completarile ulterioare;
In temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) $i art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind
administrafia publicd locald, republicatd, cu modificarile gi completdrile ulteriiare,
HOTARASTE:

(1) Se aprobd acordarea normei de hrand pentru personalul din cadrul compartimentului
r\-/, _
-4rt-1
Polilie
Localr Brdnigca, incepAnd cu.data de 01.01 .20rt,astfei:
a) pentru funcfia

aprobat.

Art.

publicd de polilist local, valoarea financiard24lei/zicalendaristicd;
(2) Norma de hrand se acordd sub formd de alocafie valoricd neimpozabild, in
limita bugetului

2.

Se aprobd Regulamentul de acordare a normei de hrand pentru personalul din cadrul
Poliliei Locale a Comunei Branisca, conform Anexei care face parte integrantd din prezentahot[rdre.

Art. 3.Prezenta hotarare

se comunica:

- Institutiei Prefectului - Judetul Hunedoara:
- Primarului comunei Brdniqca
- CompartimentuI Financiar-Contabi l,Resurse Umane.
- Politiei Locale Brdniqca

Brinigca la 29 ianuarie 2015
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Pregedinte
Cornean

Contrasemneazil,
Secretar,
Ghiurq.E{ena Titiana

\-^,VI/1
AI
UI

\)

Cvorum:consilieriinfunctie:11 ;consilieriprezenti:10_;voturi<pentru>lOicimpotriva>:0;
< abtineri > :Q

