MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 318.01.47; Fax.318.01.52

HOTĂRÂRE
privind acordarea normei de hrană în cuantum de 450 lei pentru funcţionarii publici,
respectiv salariaţii încadraţi la Direcţia Poliţiei Comunitare sector 6
Având în vedere Expunerea de motive a unui consilier local şi Raportul de
specialitate al Direcţiei Poliţiei Comunitare sector 6;
Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 6 nr. 5 şi 1;
Luând în considerare Legea nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Comunitare, modificată şi completată, Legea nr. 319/2006 a
securităţii şi sănătăţii în muncă, H.G. nr 196/2005 privind aprobarea Strategiei
Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru
creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale, Ordinul nr. 50,
respectiv Ordinul S/440 din 05.05.2003 emis de Ministrul Administraţiei şi Internelor, în
timp de pace, cu modificările şi completările ulterioare, O.G. nr. 137/2000, privind
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 şi ale art. 81 alin. 2 lit. j) şi l) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se acordă funcţionarilor publici, respectiv salariaţilor încadraţi la Direcţia
Poliţiei Comunitare sector 6 care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 14 din Legea nr.
319/2006 norma lunară de hrană în cuantum de 450 lei.
Art. 2: Drepturile prevăzute la art. 1 vor fi acordate cu încadrarea în prevederile
bugetului de venituri şi cheltuieli al sectorului 6 pe anul 2008, potrivit legii.
Art. 3: Primarul sectorului 6 şi Directorul General al Direcţiei Poliţiei Comunitare
sector 6 vor aduce la îndeplinire, conform competenţelor, prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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În temeiul art. 47
din Legea nr. 215/2001
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