ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
TĂUŢII MĂGHERĂUŞ

HOTĂRÂREA
Nr. 177 din 28.11.2016
privind aprobarea cuantumului valoric al normei de hrană pentru personalul din cadrul Poliției Locale a
orașului Tăuții Măgherăuș
Consiliul local al orașului Tăuţii Măgherăuş întrunit în şedinţa ordinara la data de 28.11.2016:
Având în vedere:
Raportul de specialitate nr. 11055/25.11.2016 al Serviciului Poliției locale a orașului Tăuții Măgherăuș,
Raportul de specialitate nr.11056/25.11.2016 al Serviciului Contabilitate a orașului Tăuții Măgherăuș,
Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local,
Avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş,
Văzând ca au fost indeplinite prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională,
În baza prevederilor Legii nr. 155/2010 a poliției locale,republicată, actualizată, a Ordonanței 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, HG 171/2015 cu privire la metodologia de aplicare
a normei de hrană, Ordinului nr. 355/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației
publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordată personalului poliției locale.
În baza art. 1 lit. b din OAP nr. 776/2015 pentru modificarea ordinului ministrului dezvoltării regionale și
administrației publice nr. 496/2015.
În temeiul articolului 36 alineatul (4) litera a), alineatul (6) litera a) punctul 7, articolului 45 şi a articolului 115
alineatul (1) litera b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1

Se aprobă cuantumul valoric al normei de hrană pentru personalul din cadrul Poliției Locale a orașului Tăuții
Măgherăuș, începând cu data de 1 ianuarie 2017, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 2

Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează Primarul orașului d-nul Anton Ardelean prin Serviciul financiar-contabil
și Compartimentul resurse umane.

Art. 3

Prezenta hotărâre se comunică la:
Instituţia Prefectului - judeţul Maramureş
Primarul orașului
Serviciul financiar-contabil
Serviciul Poliție locală a orașului Tăuții Măgherăuș
Compartimentul resurse umane.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local al Oraşului Tautii
Magheraus şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Oraşului Tautii Magheraus.
Presedinte de ședință
Bonti Iosif

Contrasemneaza SECRETAR
Bindila Calin Ioan
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