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Nr. 1574 din 23.04.2019          
         Aprobat, 
       Director, 

                   Popescu Gabriel – Genel  

 

 

 
 

R E F E  R A T 

 
 

Prin Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice se 
prevede în mod imperativ că „începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă 

obligatoriu, lunar, indemnizații de hrană la nivelul anual a două salarii de bază minime brute pe 

țară garantate în plată” [art. 18 alin. (1)], iar „indemnizațiile de hrană prevăzute la alin. (1) se 

acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară” [art. 18 alin. (2)]. 
În scopul acordării indemnizației de hrană în perioada imediat următoare către personalul 

contractual salarizat în cadrul Serviciului Public Administrația Piețelor, Târgurilor și Oboarelor 
aflat în structura Consiliului Local al Municipiului Drobeta -Turnu Severin, în condiţiile prevăzute 
de art. 18 din Legea nr. 153/2017 și art. 36 alin. (1) din OUG nr. 114/ 2018 privind instituirea unor 
măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea unor acte 
normative și prorogarea unor termene; 

Având în vedere că în bugetul serviciului public aprobat de ordonatorul principal de credite 
s-au prevăzut fonduri pentru acordarea indemnizației de hrană pentru întreg personalul contractual 
și au fost aprobate prin HCL nr. 136/19.04.2019, vă supunem spre analiză și aprobare necesitatea 
acordării începând cu luna decembrie 2018 a indemnizației de hrană pentru toți salariații Serviciului 
Public Administrația Piețelor, Târgurilor și Oboarelor, proporțional cu timpul efectiv lucrat. 

În contextul celor enunțate, după aprobarea acordării indemnizației de hrană prin hotărâre de 
consiliu local, considerăm că este imperativ necesar emiterea unui Regulament privind modul de 
acordare a indemnizației de hrană, plata acesteia către beneficiari și calculul contribuțiilor aferente, 
având în vedere regimul de drept salarial al indemnizației de hrană. 

 
 
 
Șef serviciu financiar-contabilitate,       Inspector de specialitate resurse umane, 
     Paicu Eugenia                  Oprea Anca 
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DECIZIA NR. 18 / 2019 

pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea indemnizației de hrană  pentru personalul  

contractual din cadrul Serviciului Public Administrația Piețelor, Târgurilor și Oboarelor  

 

 

Directorul Serviciului Public Administrația Piețelor Târgurilor și Oboarelor din structura Consiliului 
Local al Municipiului Drobeta – Turnu Severin, numit prin Dispoziția nr. 1921/2017 a Primarului 
Municipiului Drobeta – Turnu Severin; 

Analizând referatul nr. 1574 din 23.02.2019 al serviciului financiar-contabilitate și compartimentului 
juridic și resurse umane prin care se propune acordarea indemnizației de hrană, precum și elaborarea și 
aprobarea Regulamentului privind acordarea indemnizației de hrană pentru personalul contractual din cadrul 
Serviciului Public Administrația Piețelor, Târgurilor și Oboarelor; 

Având în vedere: 
- art. 18 alin (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
- art. 36 alin. (1) și art. 38 din OUG nr. 114/ 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene; 
- art. 164 alin. (1) și alin. (12) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- art. 2 din HG nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; 
- art. 139 alin. (1) lit. r), art. 157 alin. (1) lit. t) și art. 2204 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
- HCL nr. 136/19.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Serviciului 
Public Administraţia Pieţelor, Târgurilor şi Oboarelor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Drobeta – 
Turnu Severin; 
  În temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) lit. b) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al 
Serviciului Public Administrația Piețelor, Târgurilor și Oboarelor din structura Consiliului Local al 
Municipiului Drobeta – Turnu Severin, aprobat prin H.C.L. nr. 283 din 30.10.2018, 
 

DISPUNE: 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind acordarea indemnizației de hrană pentru personalul 
contractual din cadrul Serviciului Public Administrația Piețelor, Târgurilor și Oboarelor, conform anexa ce 
face parte integrantă din prezenta decizie. 
         Art. 2. (1)   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredințează Compartimentul financiar-
contabilitate și Compartimentul juridic și resurse umane.  
            Art. 3. Prezenta decizie se afișează la sediul Serviciului Public Administrația Piețelor, Târgurilor și 
Oboarelor în vederea luării la cunoștință de către personalul contractual al instituției. 
 
 
 

DIRECTOR,       Întocmit,  
 Popescu Gabriel – Genel                 Consilier juridic, 
                    Ghighilicea Lucian 

 

 

 

 

Nr. 18                          

24 aprilie 2019                    

Sediul SPAPTO, Drobeta- Turnu Severin  
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R E G U L A M E N T 

privind acordarea indemnizației de hrană pentru personalul contractual  

din cadrul Serviciului Public Administrația Piețelor, Târgurilor și Oboarelor 

aflat în structura Consiliului Local al Municipiului Drobeta – Turnu Severin  

 

 

 În temeiul: 

 - Art. 164 alin. (1) și alin. (12) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Art. 18 alin (1) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fondurile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 2 din HG nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 

garantat în plată;  

- Art. 35 alin. (9), art. 36 alin. (1) și art. 38 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea 

unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, 

modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; 

- Art. 139 alin. (1) lit. r), art. 157 alin. (1) lit. t) și art. 2204 din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

- HCL nr. 136/19.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2019 al Serviciului Public Administraţia Pieţelor, Târgurilor şi Oboarelor din 

cadrul Consiliului Local al Municipiului Drobeta – Turnu Severin;  

- Decizia nr. 18/24.04.2019 a Directorului Serviciului Public Administrația Piețelor, 

Târgurilor și Oboarelor pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea 

indemnizației de hrană  pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public 

Administrația Piețelor, Târgurilor și Oboarelor,  

 
se aplică dispozițiile legale privitoare la acordarea indemnizației de hrană pentru toți 
salariații Serviciului Public Administrația Piețelor, Târgurilor și Oboarelor, prin 
respectarea următoarelor norme/reguli: 
 

1. Având în vedere obligativitatea legală de acordare lunară  a indemnizației de hrană  
prevăzută de art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017, actualizată, privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, începând cu data de 1 decembrie 2018 se 
acordă lunar personalului contractual al Serviciului Public Administrația Piețelor, 
Târgurilor și Oboarelor indemnizația de hrană, proporțional cu timpul efectiv lucrat 
în luna anterioară; 
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2. În conformitate cu dispozițiile art. 2 din HG nr. 937/2018 și art. 164 alin. (12) din 
Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, prin aplicarea prevederilor art. 18 alin. (1) din 
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice 
coroborate cu art. 36 alin (1) din OUG nr. 114/2018 se vor acorda indemnizații de 
hrană în tranșe lunare reprezentând a 12-a parte din 2 salarii de bază minime brute pe 
țară garantate în plată, prin raportare la nivelul salariului minim brut pe țară  garantat 
în plată de la data de 01.01.2019. 
3. Plata indemnizației de hrană se va efectua în concordanță cu existența fondurilor 
bugetare aprobate de către ordonatorul principal de credite. 
4. Drepturile salariale stabilite în baza dispozițiilor legale menționate mai sus se vor 
acorda prin colaborare între serviciul financiar-contabilitate și compartimentul juridic 
și resurse umane, pe baza pontajelor salariaților transmise de către șefii de serviciu/ 
șefii de birou către inspectorul de specialitate resurse umane. 
5. Potrivit dispozițiilor art. 139 alin. (1) lit. a) și art. 157 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
227/2015 – Codul fiscal, pentru orice venit de natură salarială se datorează impozit 
pe venit și contribuții sociale obligatorii și, astfel, indemnizația lunară de hrană va 
suporta aplicarea tuturor contribuțiilor aferente: CAS, CASS, impozit pe venit. 
6. Salariații cu fracțiune de normă au dreptul la aceeași indemnizație de hrană ca și 
salariații cu normă întreagă. 
7. Indemnizația de hrană fiind un drept salarial care face parte din venitul salarial al 
personalului din sectorul bugetar și care se acordă cu încadrarea în limita de sporuri 
prevăzută la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017, se acordă doar la instituția/unitatea 
unde salariații au declarat funcția de bază, potrivit legii. 
8. Acordarea indemnizației de hrană pentru întreg personalul contractual se face lunar 
o dată cu efectuarea plății salariului de bază. 
9. Indemnizația de hrană nu se acordă personalului contractual din cadrul Serviciului 
Public Administrația Piețelor, Târgurilor și Oboarelor în perioada în care beneficiază 
de concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate temporară de muncă, concediu 
de maternitate, concediu pentru risc maternal și concediu pentru îngrijirea copilului 
până la 2 ani, concediu pentru îngrijirea copilului bolnav, concediu fără salariu, 
concediu pentru evenimente speciale (analize medicale; zi de naștere; căsătoria 
salariatului; căsătoria copilului salariatului; nașterea unui copil/nepot; decesul rudelor 
de gradul I și II; donare de sânge), concediu pentru studii, deplasări interne/externe.  
10. Evidența contabilă și înregistrarea în contabilitate a sumelor salariale ce 
constituie indemnizația lunară de hrană se face cu respectarea prevederilor Legii 
contabilității nr. 82/1991, republicată și a reglementărilor contabile aplicabile. 
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11. Prezentul Regulament se aduce la cunoștința salariaților prin afișarea la avizierul 
central al instituției și/sau prin semnătură de luare la cunoștință.     

 
 
 
 

                     Director,                                     Șef Serviciu Financiar-Contabilitate,
 Popescu Gabriel – Genel                  Paicu Eugenia 
               
 
                                
Compartiment Juridic și Resurse Umane,                Consilier juridic, 

     Inspector RU, Oprea Anca        Ghighilicea Lucian                                                                             


