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Stimate domnule,

Prin prezenta, vă facem cunoscut că petiţia dumneavoastră adresată MinisteruLul
Lucrăritor Pubtice, Dezvoltării şi Administraţiei, înregistrată cu nr. 39/2020, a fost
anaLizată de către direcţia de speciaLitate din cadruL MLPDA şi vă comunicăm că am
soLicitat MinisteruLui Apărării NaţionaLe, prin adresa nr. 11390/27.01.2020, pe care o
anexăm, în copie, comunicarea cuantumuLui vaLorii finanicare a normei de hrană,
actualizat, pentru normeLe nr. 1, 6 ~i 12 B prevăzute în Anexa La Ordonanţa GuvernuLui
nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, aLe personaLuLui din sectorut de
apărare naţionaLă, ordine pubLică şi securitate naţionaLă ~i ate persoanetor private de
libertate, repubLicată, cu modificărite şi comptetărite utterioare.
Astfet, după transmiterea de către Ministerut Apărării Naţionate a informaţiilor
vor fi întreprinse măsurite privind actualizarea valorii normei de hrană
personaLuLui potiţiei LocaLe, în conformitate Cu prevederite art. 6 din
Guvernului nr. 171/2015 privind stabitirea metodotogiei şi a regutitor de
drepturiLor prevăzute La art. 351 atm. (1) din Legea Potiţiei Locale nr. 155/2010.

Cu stimă,

MINISTRUL LUCkĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI

ION ŞTEFAN

MinisteruL LucrăriLor PubLice, DezvoLtării şi Ádministraţiei pretucrează date personate în vederea indepLinirii unei obtigaţii
Legate care ii revine (sotuţionarea petiţiitor, soLuţionarea cereriLor de acces La informaţiite de interes pubtic) on pentru
îndepLinirea unei sarcini care serveşte unui interes pubUc sau care rezuttă din exercitarea autorităţii pubtice cu care este
învestit, in conformitate cu prevedenile ReguLamentuLui (UE) nr. 2016/679 privind protecţia persoaneLor fizice in ceea ce
pniveşte pretucrarea datetor cu caracter personaL śi privind Libera circuLaţie a acestor date śi de abrogare a Directivei
95/46/CE (RegutarnentuL generaL pnivind protecţia datetor).

MINISTERUL ŁUCRĂRILOR PUBLICE,
DEZvOLTĂRII ~I ADMINISTRAŢIEI

soticitate,
acordată

Hotărârea
apticare a
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MINISTERTJŁ LUCRĂRILQR PUBLICE,

DEZVOLTĂRII ~I ADMINISTRATIEI

CABINET ,vUNI5TRU
Nr. JJJScjr o/ zo2o

Către:

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONÁLE

DOMNULUI MINISTRU IONEL NICOLAE CIUCĂ

Ref: Cuantumul valorii financiare a normei de hrană acordată personalului
poliţiei locale

Stimate domnute ministru,

Potrivit prevederi[or art. 351 din Legea po[iţiei toca[e nr. 155/2010, repub[icată,
cu modificările ~i completări[e u[terioare, ,,(1) Autorităţite administratiei pub[ice
locate pot acorda în [imita bugetului aprobat, prin hotărâre a consi[iutui [oca[,
norma de hrană persona[utui po[iţiei toca[e Conform prevederi[or Ordonantel
Guvernului nr. 26/l994privind drepturile de hrană, Tn timp de pace, ale
personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică ~i siguranţă
naţională, repubücată, cu modificările ~i completările ulterioare.

(2)Metodotogia ~i regutite de ap[icare a drepturilor prevăzute [a atm. (1) se
stabitesc prin hotărâre a Guvernu[ui, [a propunerea Ministerutui Dezvo[tării
Regionale ~i Admmnistraţiei Pubtice.”

Conform prevederi[or art, 5, a[in. (1) din Hotarârea~Guyerau[uŁrc.j7~/2Q~5
-~ —~privind-stabi1ireametodotogiei ~i a regu[itor de-ap[icare-a-drepturitorpreyăzute

[a art. 35~1 a[in. (1) din Legea potiţiei toca[e nr. 155/2010, “(1) In Cazut
personatutui po[iţiei locate, norma de hrană zi[nică, potrivit prevederilor art. 2
din Ordonanta Guvernujui nr. 26/1994, repub[iCată, cu modificări[e ~i
comp[etări[e u[terioare, se stabileste ~i se acordă ţinând seama de următoare[e:

a) se calcu[ează nominal, cu identificarea drepturilor pentru fiecare persoană
în parte;

b) se raportează [a p[afoanele calorice aferente normelor nr. 1, 6 ~i 12 “B” ~i
[a a[ocaţia va[orică prevăzută în ordinu[ ministru[ui dezvoltării regionale g
administraţiei pub[iCe, aprobatä potrivit art. 6;

C) norma de hrană se înregistrează [a che[tuie[i de persona[, indiferent de
modalitatea în care se acordă;

d) a[ocaţia va[orică se va încadra în nive[u[ maxim at che[tuie[i[or de personal
aferent bugetului general at unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriate.”



MINISTERUL DEZVQLTĂRU REGIONALE
şi ADMI.NISTRAŢ!EI PUBL~CE

Tn conformitate Cu prevederiLe Art. 6 din HG nr. 171/2015, “Â(ocatia va(orică a
normei de hrană, precum ~i actuaţizarea acesteia conform (egii se aprobă prin
nrrlin ni mlniftruluf dv.r’oltării regionaic ~l adi’ń,Jatwi;t; pubhtt’, taw se

pub(ică în Monitorul Oficiat a( României) Partea I.”

Potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanţa GuvernuĹui nr. 26/1994 privind
drepturiLe de hrană, în timp de pace, a~e personalu[ui din sectorul de apărare
naţionaĹă, ordine pub[ică ~i securitate naţionaĹă ~i aLe persoane(or private de
[ibertate, repub[icată, cu modificări[e ~i completăril.e ulterloare:
“(1) VaLoarea financiară a norme[or de hrană aprobate prin hotărâre a
Guvernu[ui se stabi[e~te ~i se actua[izează, în mod unitar, de către Ministeru[
Ap~iăi ii NaLioriale ~rnpreună cu ce[e[a(te instituţu pubLice prevăzute [a art. ‘1, în
funcţie de indicii preţuri[or de consum pentru actua[izare (a rata inf(aţiei a
e[emente[or patrimonia[e, capito[uĹ «Mărfuri alimentare», publicaţi de Institutu[
Naţiona[ de Statistică în Bu(etinu( Statistic de Preţuri.”

Având în vedere cele mai sus arătate, “5 adresăm rugămintea, domnule
ministru, de a dispune persona(ului de specialitate din subordine,
comunicarea cuantumuiui valorii financiare a normei de hrană, actualizat,
aferent normelor nr. 1, 6 şi 12 “8”.

Cu deosebită consideraţie,

MINISTRUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ÁDM!NISTRÁŢIEI

ION ŞTEFAN

—


