
R O M Â N I A 
JUDEȚUL  BUZĂU 

ORAȘUL  POGOANELE 
CONSILIUL LOCAL, 

 
H O T Ă R Â R E 

Privind aprobarea acordării normei de hrana pentru funcționarii publici 
și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului 

orașului Pogoanele în anul 2022 
 

      Consiliul local al orașului Pogoanele, județul Buzău; 
Având în vedere: 
- Raportul compartimentului de resurse umane, înregistrat la nr.  

814/18.01.2022; 
- Referatul de aprobare pe proiectul de hotărâre al Primarului orașului  

Pogoanele, înregistrat sub nr. 1096/21.01.2022.  
- Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local  

Pogoanele. 
- Prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din  

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art. 1 alin. 6 din OUG 130/2021 privind unele măsuri fiscal- 

bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și 
prorogarea unor termene. 

- Prevederile Legii nr. 155/2010 – Legea Poliției Locale, cu modificările și 
completările ulterioare;  

- Prevederile art. 1 lit. “b” din OG 26/1994 privind drepturile de hrana, în  
timp de pace ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publica 
și siguranță națională, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 154, 155 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 

                Art. 1. Pentru anul 2022 se aprobă acordarea normei de hrana personalului  
     Poliției locale în cuantum de 32 lei/zi lucrătoare, proporțional cu timpul efectiv  
     lucrat. 
                Art. 2. Pentru anul 2022 se acordă indemnizația de hrană funcționarilor publici     
      și personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului orașului  



      Pogoanele în cuantum de 347 lei/luna, proporțional cu timpul efectiv lucrat. 
                Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de Serviciul de contabilitate.  

     Art. 4. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta  
hotărâre persoanelor și instituțiilor interesate, hotărârea urmând a fi publicată 
pe site-ul Unității Administrativ Pogoanele în linkul 
https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local/. 

               
 
          Președinte de ședință,                       Contrasemnează Secretar general, 
        Consilier, Șerban Badea                                 Valentino Adrian Cotruță 

 
 
 

Nr.  9 / 31.01.2022 
 

Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data 
de 31 ianuarie 2022, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri” si 0 voturi “împotriva”,  din 
numărul total de 15 consilieri în funcţie și 15 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


