
R O M Â N I A
        JUDETUL ALBA
    ORAŞUL OCNA MUREŞ

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.242
privind modificarea valorii normelor de hrană acordate personalului angajat în Serviciul

Public Poliţia Locală Ocna Mureş

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
26.11.2015, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1595/19.11.2015, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.

Având în vedere: referatul nr 18035/23.11.2015  al Direcţiei Economice, şi avizele favorabile
ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, coroborate cu Ordinul Ministrului Dezvoltării
Regionale şi administraţiei publice nr 776/2015, H.G.R nr 171/2015 privind stabilirea metodologiei
şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art.35 indice 1, alin 1 din Legea poliţiei locale
nr.155/2010, O.G.R nr 26/1994 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; HCLOM
nr.89 din 18.05.2015;

În temeiul: art. 36 alin. (2) litera a),  art.45 alin.(1), art.115 alin. (1) litera b)  din Legea
nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1: Se modifică începând cu data de 01.12.2015, valorile normelor de hrană stabilite
prin art. 7 din Anexa la HCLOM nr.89/18.05.2015 privind aprobarea normei de hrană pentru
funcţionarii din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală din subordinea Consiliului local Ocna
Mureş, după cum urmează:

a) norma nr. 6, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, se majorează de la 24 lei/zi la  32 lei/zi;

b) norma nr. 12 "B", potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, se mojorează de la 2 lei/zi la 5 lei/zi.

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte
primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu

          Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
-  Direcţia Economică;

Ocna Mureş, 26.11.2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ,
NICOARĂ  MARCELA SECRETAR   ORAŞ

PANDOR  NICUŞOR

TOM/TOM ; EXPL.5; ANEXE: 0;   NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:16 ; Voturi “pentru”:16 .


