
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

            
 PROIECT 

          HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind stabilirea valorii financiare zilnice a normei de hrană ce se acordă 

personalului din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova 
 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
18.12.2014; 
 Având în vedere raportele nr.180484/2014 întocmit de Serviciul Resurse Umane 
prin care se propune stabilirea valorii financiare zilnice a normei de hrană ce se acordă 
personalului din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova; 
 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.65/2014 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Legii Poliţiei Locale nr.155/2010, 
republicată, modificată şi completată, Legii nr.53/2003, republicată, privind Codul 
muncii, modificată şi completată, Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, Ordonanţei Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, ale 
personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, 
modificată şi completată şi Ordinului Ministerului Administraţiei şi Internelor 
nr.S/310/2009 privind hrănirea efectivelor Ministerului Administraţiei şi Internelor în 
timp de pace; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.b şi d coroborate cu alin.4 lit.a, alin.6, lit.a, pct.7, art.61 
alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b  din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 
 
                                HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se stabileşte valoarea financiară zilnică a normei de hrană ce se acordă personalului 

din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, începând cu anul 2015, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Poliţia Locală a 
Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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RAPORT 
privind stabilirea valorii financiare zilnice a normei de hrană ce se acordă  

personalului Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, începând cu anul 2015 
 

 Potrivit art. XI din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, după articolul 35 din Legea poliţiei locale 
nr. 155/2010, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 8 mai 
2014, a fost introdus un nou articol, articolul 351, cu următorul cuprins:    

"Art. 351. -   Începând cu 1 ianuarie 2015, autorităţile administraţiei publice locale 
pot acorda în limita bugetului aprobat, prin hotărâre a consiliului local, norma de hrană 
poliţiştilor locali conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind 
drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, 
ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare." 

Prin Hotărârea nr. 549 din data de 31.10.2014, Consiliul Local al Municipiului 
Craiova a aprobată acordarea normei de hrană personalului din cadrul Poliţiei Locale a 
Municipiului Craiova, începând cu 01.01.2015.  

Prin adresa nr. 22078/2014, înregistrată sub nr. 327/2014, Poliţia Locală a 
Municipiului Craiova solicită introducerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a 
Consiliului Local al Municipiului Craiova stabilirea valorii financiare zilnice a normei de 
hrană ce se acordă personalului poliţiei locale, începând cu anul 2015, ataşând, în acest 
sens, nota de fundamentare nr. 22069/2014. 

Conform notei de fundamentare, pentru punerea în aplicare a Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din 
sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, a fost emis Ordinul M.A.I. nr. S/310/2009 privind 
hrănirea efectivelor Ministerului Administraţiei şi Internelor în timp de pace (care a fost 
desecretizat), ordin ce stabileşte normele de hrană ce se acordă personalului din sectorul 
de ordine publică şi siguranţă. 

Astfel, în notă se arată că, potrivit art. 6 din ordin, funcţionarii publici, poliţiştii şi 
personalul contractual, atunci când nu beneficiază gratuit de alimente în natură sau hrană 
preparată, primesc în locul acestora valoarea financiară neimpozabilă a normei de hrană la 
care au dreptul. Valoarea financiară lunară se calculează prin înmulţirea valorii financiare 



zilnice a normei de hrană cu numărul de zile calendaristice din luna respectivă. Art. 12 din 
Ordinul M.A.I. nr. S/310/2009 precizează că normele de hrană sunt stabilite pe categorii 
de personal şi se aplică pe tot parcursul anului. 

În nota de fundamentare întocmită de Poliţia Locală a Municipiului Craiova se 
precizează că, în anexele ordinului menţionat mai sus, personalul contractual şi 
funcţionarii publici cu funcţii de execuţie beneficiază de normă de hrană nr. 1 (18 lei/zi 
calendaristică), poliţiştii locali, funcţionarii publici cu funcţii publice de conducere şi 
personalul contractual cu funcţii de conducere beneficiază de normă de hrană nr. 6 (24 
lei/zi calendaristică), iar poliţiştii locali care lucrează în ture beneficiază şi de un 
supliment de hrană, prevăzut în norma nr. 12B, în cuantum de 2 lei/zi, numai pe timpul 
lucrului efectiv şi pe timpul cât desfăşoară activităţile specifice. 

Poliţia Locală a Municipiului Craiova estimează că necesarul de fonduri pentru 
acordarea normei de hrană în anul 2015 este de 2.806 mii lei.     
 Având în vedere cele expuse mai sus, propunem Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 155/2010 
privind Poliţia locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare, Legii nr. 53/2003, republicată – Codul Muncii, cu modificările şi 
completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în 
timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă 
naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului M.A.I. nr. 
S/310/2009 privind hrănirea efectivelor Ministerului Administraţiei şi Internelor în timp 
de pace, stabilirea valorii financiare zilnice a normei de hrană ce se acordă personalului 
Poliţiei Locale a Municipiului Craiova începând cu anul 2015, conform anexei la 
prezentul raport.     
 
 

ŞEF SERVICIU, 
Petru-Alexandru Dumitrescu 

ÎNTOCMIT, 
Ana Ursu 

 
 
 

VIZAT PENTRU LEGALITATE, 
cons. jur. Floricica Boangiu 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
D.P.A. 2 ex.      
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