
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  
 
                                                                                                                                                                                                                                         
                                              HOTARARE 
aprobarea acordării normei de hrană pentru personalul Politiei Locale Marghita si 

aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrană 
 
     Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în ședința ordinară din  
26.01.2016, 
          Având în vedere  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 445  din 19.01.2016     
întocmit de Șeful Poliției Locale  prin care se propune  acordarea normei de hrană , 
conform prevederilor  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 modificarile si completările ulterioare precum și proiectul de regulament 
de acordare a normei de hrană , raportul de avizare al comisiei de specialitate , 
           Având în vedere prevederile art. 35^1 alin. 1 din legea nr. 155/2010 a Poliției 
Locale, aşa cum a fost modificat prin OUG nr. 2/2015 coroborat cu prevederile 
Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 și ale Hotărârii Guvernului nr. 171/2015 privind 
stabilirea metodologiei  și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute de art. 35^1 alin. 
1 din legea nr. 155/2010, 
             In temeiul art. 36 alin. 2 , art. 45 alin. 2 si art. 115 din legea nr. 215/2001, legea 
administrației publice locael, R. , cu modificările şi completările ulterioare  
                                                     
                                                 Hotărăşte: 
 
Art. 1 Se acordă norma de hrană personalului Poliției Locale din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului Municipiului Marghita, pentru 15 zile lucratoare /lună, pentru 
anul 2016.  
Art. 2 Se aprobă Regulamentul de acordare a normei de hrană personalului Poliției 
Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita, conform 
anexei de la prezenta hotărâre. 
Art. 3 Finanțarea sumelor necesare normei de hrană se va suporta din bugetul local, în 
limita bugetului aprobat.  
Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 
municipiului Marghita, prin intermediul Biroului finaciar contabil. 
Art. 5 Prezenta se comunică cu : Instituția Prefectului Bihor, Primarul Municipiului 
Marghita , la dosar, Poliția Locală Marghita , Biroul de buget contabilitate. 
 
 
Președinte de sedință                                         Contrasemnează, secretar UAT, 
  Pop Gavril                                                          jr.   Demeter Cornelia  
 
 
Marghita, 
 Nr. 10 din 26.01.2016 
Adoptată cu votul a 16 consilieri pentru  din 16 prezenți  


