
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

HOTĂRÂRE 
privind încetarea aplicabilităţii HCL 145/2014 şi a HCL nr. 135/2015 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 10369/18.05.2021 formulat de dl. 
Novac Bogdan Cristian, Primarul oraşului Breaza.; 

Ţinând seama de: 
-raportul de specialitate nr.10566/19.05.2021 întocmit de şef Serviciu financiar

contabil 
-avizul Comisiei pentru prognoza ... buget finante, administrarea domeniului

public şi privat comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza; 
- avizul nr.11057/21.05.2021 al secretarului general al oraşului Breaza;
În conformitate cu prevederile
- art. 2 alin. (1) şi art. 7 din HG nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a

regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 351 alin. (1) din Legea poliţiei 
locale nr. 155/20 I O;

-HCL nr. 41/22.04.2021 privind aprobarea bugetului local al oraşului Breaza şi a
bugetelor ordonatorilor terţiari de credite, pe anul 2021 şi estimări 2022-2024; 

-art.64 şi 65 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-art. 129 alin. (12) şi (14) din OUG nr 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ, 

În temeiul dispozitiilor art. 139 alin (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. ,,a" din 
O.U.G nr 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 

Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre: 

Art.1. (1) HCL nr. 145/2014 privind acordarea normei de hrană funcţionarilor 
publici care ocupă funcţii publice specifice de poliţist local în cadrul Serviciului 
Poliţie Locală îşi încetează aplicabilitatea. 

(2) HCL nr. 135/2015 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 145/2014
privind acordarea normei de hrană funcţionarilor publici care ocupă funcţii publice 
specifice de poliţist local în cadrul Serviciului Poliţie Locală îşi încetează 
aplicabilitatea. 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie 
Publică Locală: Instituţiei Prefectului Prahova, Serviciului financiar-contabil, 
Compartimentul resurse umane şi salarizare, Serviciului Poliţie Locală . 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, 

Bercăroiu Gheor 
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