
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA VALEA DOFTANEI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

privind modificarea art. 2 din HCL nr. 18/28.02.2019 cu privire Ia acordarea 
normei de hrana pentru personalul Politiei Locale din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei 

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova 
Vazand: 
- proiectul de hotarare privind modificarea art. 2 din HCL nr. 18/28.02.2019 cu 

privire Ia acordarea normei de hrana pentru personalul Politiei Locale din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei 

- HCL nr. 18/28.02.2019 cu privire Ia acordarea normei de hrana pentru 
personalul Politiei Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Valea Doftanei; 

- expunerea de motive a dlui Lucian Vileford Costea -Primarul comunei Valea 
Doftanei ; 

- raportul de specialitate nr. 8934/08.08 .2019 Tntocmit de Compartimentul 
resurse umane, 

Luand act de: 
-Legea nr. 155/2010 a Politiei Locale; 
-OG 26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din 

sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare 

--prevederile Regulamentului-cadru de organizare si functionare a Politiei 
Locale, aprobat prin HG nr. 1332/2010 

-prevederile HCL nr 2/21 .01.2011 privind infiintarea Politiei Locale a comunei 
Valea Doftanei 

-prevederile art.2, alin.(1), art. 5 si art.? din HO nr. 171/2015 privind stabilirea 
metodologiei si a regulilor de aplicare a dreptuiilor prevazute· la art 35*1, alin 1 din 
Legea nr. 155/2010 a Politiei Locale · · 

-prevederile OG nr 26/1994 privind drepturile de hrana,. in timp de pace, ale 
personalului din sectorul de aparare national, ordine. publica· si siguranta nationala, 
republicata , actualizata; · 

-prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din 
fonduri publice; 

In temeiul art. 139, a lin (1 ), art. 129 a lin (1 ), a lin (2) , lit. d, coroborate cu a lin 
(14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; art.133 alin .(2), art.139 alin.(1)) 
si art.197 din OUG nr.57 /2019 privind Codul administrativ; 

HOTARA~TE: 

Art. 1 Se modifica art. 2 din HCL nr. 18/28.02 .2019 cu privire Ia acordarea 
normei de hrana pentru personalul Politiei Locale din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului comunei Valea Doftanei si va avea urmatorul continut: Se aproba 
acordarea normei de hrana nr. 6, de 32 lei/zi calendaristica (32 lei x 31 zile = 992 lei 
lunar) cu respectarea regulamentului de acordare aprobat prin HCL nr. 
18/28.02.2019, pana Ia sfarsitul anului 2019. 



Art.2. Tncepand cu data prezentei hotarari l~i lnceteaza aplicabilitatea orice 
alte prevederi contrare. 

Art.3. lmpotriva prezentei hotarari, persoanele interesate pot formula 
contestatiile prevazute de -Legea nr. 155/2010 a Politiei Locale si Legea nr.554/2004 
a Contenciosului Administrativ. 

Art.4. Primarul comunei Valea Doftanei prin serviciile de specialitate din 
cadrul aparatului propriu va duce Ia indeplinire prezenta hotarare, iar secretarul 
comunei ova face publica potrivit Legii nr.153/2017. 

Art. 5. Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului comunei Valea 
Doftanei, In termenul prevazut de lege: 

lnstitutiei Prefectului judetului Prahova; 
Primarului comunei Valea Doftanei; 
Biroului Financiar-contabil; 
Compartimentului de resurse umane si asistenta sociala ; 
Se publica pe site-ul www.primariavaleadoftanei.ro; 
Dosar sedinta; 
Dosar Hotarari. 

Prezenta hotarare a fost adoptata astfel: 
Consilieri in functie 15 
Consilieri prezenti 1 0 
Voturi pentru 10 
Voturi impotriva 0 
Abtineri 0 

Valea Doftanei , 
22.08.2019 
Nr.67 

Contrasemneaza: 
pSecretarul comunei 

Valea Doftanei 
.R5 inspector Cordos Carina 


