
 
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI PUCHENII MARI 
                                        
                                          PROIECT DE HOTARARE NR.22/21.03.2023 
 
Privind aprobarea  modificari HCL nr.5/31.01.2023 in vederea acordării normei de hrană personalului 
din cadrul Serviciului Poliţie locală al aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari , 
judeţul Prahova, în anul 2023  
 
Consiliul Local al comunei Puchenii Mari ,judeţul Prahova, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 31.01.2023 ; 
 
Având în vedere prevederile art.129 alin. (2) lit.a) şi  lit. d), alin.(7) lit.g ), alin.14 , din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În conformitate  cu prevederile : 
-Art.18 alin.(1) , alin.(3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice,cu modificările şi completările ulterioare; 
-Art.351 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, (r1)cu modificările şi completările ulterioare; 
-Art.2,art.3,art.5 şi art.7 dinH.G. nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor 
de aplicarea drepturilor prevăzute la art. 351alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 
155/2010; 
- O.G. nr. 26 /1994 (republicare 1)privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale 
personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi Securitate naţională şi 
ale persoanelor private de libertate cu modificările şi completările ulterioare ; 
-Art.I din Ordinul nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale şi 
administraţiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană 
acordată  personalului poliţiei locale; 
Văzând : 
-Referatul de aprobare nr. 3988/21.03.2023 al Primarului comunei Puchenii Mari ; 
-Raportul de specialitate nr. 3989/21.03.2023 al compartimentului ; 
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Puchenii Mari; 
- Avizul secretarului general al  comunei ; 
În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.,,a” şi  lit.,,d”, alin.(7) lit.,,g”, alin.14 ,  art.139 alin.(1)  şi 
art.196 alin.(1 ) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 
            1/2 

 
Consiliul Local al comunei Puchenii Mari , judeţul Prahova, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE. 
 

Art.1. Se modifica  art.1 din HCL 5/31.01.2023, astfel: “Se acorda în bani, respectiv alocaţie valorică 
zilnică, a normei de hrană pentru personalul din cadrul Serviciului Poliţie locală al aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari,după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 



anului 2023, pentru o perioadă de 3 luni  in loc de 4 luni cum dintr-o eroare materiala a fost 
redactata HCL- ul.” 
Art.2.-(1)Alocaţia valorică a normei de hrană este în cuantum de 32 lei /zi personalului poliţiei locale 
în activitate care ocupă funcţii publice specifice de poliţist local şi personalului de conducere . 
 (2) Alocaţiile valorice ale normei de hrană prevăzute la alin.1 se acordă pentru zile calendaristice. 
 Art.3.- Prezenta hotarare poate fi contestată conform prevederilor Legii 554/2004 - Legea 
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art.4.- Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Puchenii Mari 
judeţul Prahova, de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi 
vor fi transmise persoanelor şi autorităţilor interesate de secretarul general al unităţii administrativ-
teritoriale. 
 
  
 
                                                                    INIŢIATOR, 

PRIMAR 
   Negoi Constantin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
PRIMARIA COMUNEI 
 PUCHENII MARI 
Nr.3988/21.03.2023 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

Privind aprobarea  modificari HCL nr.5/31.01.2023 in vederea rectificarii art. 1 privind acordarea 
normei de hrană personalului din cadrul Serviciului Poliţie locală al aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Puchenii Mari , judeţul Prahova, în anul 2023  
 
 
         În conformitate cu art.351 alin.1 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, (r1), cu 
modificările şi completările ulterioare,  și art.2, art.3, art.5 şi art.7 din H.G. 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 , Consiliul local poate aproba, prin hotărâre a 
consiliului local, acordarea normei de hrană pentru personalul poliției locale, în limita bugetului 
aprobat, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp 
de pace,ale personalului din sectorul de apărare ațională, ordine publică și siguranță națională, 
republicată,cumodificările și completările ulterioare . 
           Drept urmare, se impune modificarea  actului administrativ nr. 5/31.01.2023  privind 
aprobarea acordării normei de hrană personalului din cadrul Serviciului Poliţie locală al aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari , judeţul Prahova, în anul 2023, in sensul ca in loc de 
4 luni cum dintr-o eroare materiala a fost redactat in HCL , sa se treaca perioada de 3 luni, cum este 
mentionat si in proiectul de hotarare, referatul de aprobare si raportul de specialitate si cum a fost 
votat si in Consiliul Local .  
 
                                                           PRIMAR ,  
 
                                                      Negoi Constantin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
PRIMARIA COMUNEI 
 PUCHENII MARI 
Nr.3989/21.03.2023 
 
 
 
 

R A P O R T    D E    S P E C I A L I T A T E 
 

Privind aprobarea  modificari HCL nr.5/31.01.2023 in vederea rectificarii art. 1 privind acordarea 
normei de hrană personalului din cadrul Serviciului Poliţie locală al aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Puchenii Mari , judeţul Prahova, în anul 2023  
 
            Potrivit prevederilor Legii poliţiei locale nr. 155/2010, (r1), cu modificările şi completările 
ulterioare , s-a înființat Serviciul Poliție locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Puchenii Mari , judeţul Prahova, în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor 
și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea 
infracțiunilor. 
           Avand in vedere cele mentionate in referatul de aprobare privind modificarea  actului 
administrative cu privire la aprobarea acordării normei de hrană personalului din cadrul Serviciului 
Poliţie locală al aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari , judeţul Prahova, în 
anul 2023, in sensul ca in loc de 4 luni cum dintr-o eroare materiala a fost redactat in HCL nr. 
5/31.01.2023 sa se treaca perioada de 3 luni, cum este mentionat si in proiectul de hotarare, 
referatul de aprobare si raportul de specialitate si cum a fost votat si in Consiliul Local din sedinta de 
CL din data de 31.01.2023 .  

 

P.SECRETAR GENERAL, 
CEOCEA MARIANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


