
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ 

 
HOTĂRÂREA nr.6/2017 

 privind dotarea compartimentului de Poliţie Locală şi acordarea normei de hrană 
 

 
        Având în vedere prevederile art. 14, 32 şi 351  din Legea poliţiei locale nr. 
155/2010 coroborate cu prevederile Anexei nr.1 a Ordonanţei Guvernului 
nr.26/1994, actualizată; 
        Analizând prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr.171/2015 privind 
stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art.351   
alin.(1) din Legea poliţiei locale nr.155/2010; 
         Văzând prevederile art.1 din Ordinul Administraţiei Publice nr. 496/2015 
privind contravaloarea alocatiei valorice a normei de hrana acordata personalului 
politiei locale, actualizat; 
        In temeiul prevederilor art. 36, alin. 4) lit. a), alin. 6) lit. a) punctul 7 
coroborate cu art. 45 alin.1) din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001,republicată,cu modificarile si completarile ulterioare ; 
        Consiliul local al comunei Vetiş ,judetul Satu Mare intrunit in sedinta 
ordinara in data de 25.01.2017, 
      

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
        Art. 1. – a) Se aprobă dotarea compartimentului Poliţie Locală cu mijloc de 
transport DACIA LOGAN cu număr de înmatriculare SM 10 CLV,  număr de 
identificare a vehiculului UU1LSDABH33851454, numar de inventar 10.059/2015  
care va fi dotată conform prevederilor legale . 
              b) Se aprobă dotarea compartimentului Poliţie Locală cu materialele 
următoare: 
 

 1 Baston tip B1 Cauciuc 3 

2 Catuse metalice 3 

3 Spray lacrimogen 3 

4 Aparat inregistrare foto-video 1 

5 Lanterna 3 

6 Legitimatie 3 

7 Insigna (cod eliberat de primarie) 3 

8 Port carnet (procese verbale) 3 

9 Centura 3 

10 Ham reflectorizant 3 

11 Numar matricol 6 

12 Telefon Z1130 Zapp 3 

13 Curea din piele neagra 3 

14 Insigna 6 

15 Port legitimatie 3 



 

           Art.2 Se acordă norma de hrană personalului Poliţiei Locale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Vetiş, conform prevederilor O.G 
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 a Ordinului Administraţiei Publice nr. 
496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordată 
personalului poliției locale: 
 
Norma de hrană  Total calorii 

om/zi 
Categorii de personal Valoare 

financiară/zi 

Norma 6 5010 personalul poliţiei locale în activitate prevăzut 

la art.14 alin.(1) lit.a) din Legea nr.155/2010, 
republicată, cu completările ulterioare; 

32 LEI/ZI 

Norma 1 4300 personalul poliţiei locale în activitate prevăzut 
la art.14 alin.(1) lit. c) din Legea nr.155/2010, 

republicată, cu completările ulterioare 

25 LEI/ZI 

Norma 12 B 660 normă suplimentară pentru personalul poliţiei 
locale în activitate care lucrează în ture sau in 

schimburi 

5 LEI/ZI 

 
         Art.3.   a) Personalul poliţiei locale beneficiază de valoarea financiară 
neimpozabilă a normei de hrană la care are dreptul.  

          b) Finanţarea sumelor necesare acordării normei de hrană se va suporta 
din bugetul local, în limita bugetului aprobat. 
 
 
 
 

a.  

     1. 

Denumire Produs  Nr. bucati 

 

2.  Costum interventie vara cu doi pantaloni 3 

3.  Camasa /bluza manaca scurta 6 

4.  Tricou Negru 6 

5.  Epoleti cu grade/emblema 6 perechi 

6.  Cascheta vara 3 

7.  Scurta anti-vant 3 

8.  Cravata 3 

9.  Husa alba cascheta 3 

10.  Sepcuta cu cozoroc (fes) 3 

11.  Pulovar 3 

12.  Manusi piele neagra 3 

13.  Pantofi iarna 3 perechi 

14.  Sapca iarna 3 

15.  Tinuta de reprezentare Pol. Locala 3 

16.  Bocanci 3 perechi 

17.  Fular negru 3 

18.  Scurta imblanita 3 

19.  Bluzon 3 

20.  Costum interventie iarna 3 buc 

21.  Pantofi iarna 3 perechi 

22.  Emblema 6  

23.  Caciula iarna 3 



           Art.4 Valoarea financiară nominală zilnică a normei de hrană nu se 
acordă în următoarele situaţii:  
- concediu medical, cu excepţia concediilor medicale de accidente de muncă;  
- concediu fără plată;  
- concediu de studii;  
- pe timpul participării la cursuri organizate în cadrul instituţiilor de învăţământ 
din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, sau 
cursuri de pregătire profesională urmate de personalul contractual şi de cel care 
ocupă funcţii publice generale şi specifice de execuţie şi/sau conducere; 
-concediu pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, 3 ani, 
respectiv 7 ani, reglementat de O.U.G 111/2010, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
-raportul de serviciu este suspendat, în condiţiile legii;  
-raportul de serviciu a încetat. 
          Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Biroului buget, 
contabilitate, impozite şi taxe locale şi achiziţii publice din aparatul de specialitate 
al primarului comunei Vetiş. 
 
 

Vetiş,  la  25.01.2017 
 

 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
    BIRO ATILLA              
                                                                                          Contrasemnez,  
                                                                                         S E C R E T A R 
                    Jr. ANCA-MARIA POP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total consilieri  15 , Prezenti 10, Pentru  10 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi 


