ROMÂN1A
JUDEŢUL GALA ŢI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOT Ă RÂREA Nr.
Din 29. 11. 2017
Privind :constituirea comisiei Iocale de ordine publica.
Iniţiator:Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul rnunicipiului Tecuci, jude ţul Galaţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului de hotărâre: nr. 6659 l /2 1 . 1 1 .20 1 7;
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară în data
de 29.11.2017;
Având în vedere:
- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată sub nr.66590/ 21.11.2017;
- raportul de specialitate întocrnit de Serviciul juridic, contencios, calitate, arhiv ă
înregistrat sub nr.66589/21.1 1.2017;
- raportul de avizare întocmit de comisia de specialitate nr. 5;
- Art.28 alin. (2) si art. 29 din Legea 155/2•010 a polîtiei locale.
- Art.36, alin. 6, Iit.a, pct. 7 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata in 2007, cu modificarile si compietarile uiterioare;
In baza art.45 alin. 1 si alin.5 şi art. 1 1 5 alin. 1 iit bdin Legea nr.21 5/200 1 privind
administraţia publica Iocala, republicat ă în 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

HOT Ă R ĂŞ TE
Art 1 Cu data prezentei se constituie comisia de ordine publica a municipiului Tecuci, in
urmatoarea componenta:
- Cătălin ConstantinHurdubae- primar
- Ene Marian- seful Politiei Tecuci
- Moraru Marin- director executiv Politia Locala Tecuci
- Fotache Valerica- secretarul municipiului Tecuci
- Pintilie Danut- consilier Iocal
- Martin Cristinel Mihai - consilier local
- Croitoru Cezar - consilier Iocal
Art.2 Cu data prezentei orice prevederi contrare se abroga.
Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse Ia îndeplînire prin grija Prirnarului
municipiului Tecuci.
Art.4 Prezenta hot ărâre va fi adusa la cunostinta celor interesa ţi prin grija secretarului
municipiului Tecuci.
*

A,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Fotache Valerica

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
Nr.66590 din 21. 11 .2017

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind: constituirea comisiei locale de ordine publica.
Urmare a adresei Politiei Locale Tecuci inregistrata la Primaria Municipiului Tecuci cu
nr. 64780/1 3. 1 1 .20 1 7 prin care solicita elaborarea planului de ordine si siguranta publica
Potrivit art. 29,alin 1, lit c din Legea nr. 155/2010 ,, Comisia local ă are următoarele
atribuţii:
c) elaboreaz ă proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii
administrativ - teritoriale, pe care îl actualizeaz ă anual
Avand in vedere prevederile art.28 alin 2 Legea 155/2010 politiei locale ,, Comisia
locală este constituită, după caz, din: primar, respectiv primarul general în cazul municipiului
Bucure şti, şeful unităţii/structurii teritoriale a Poli ţiei Române sau reprezentantul acestuia, şeful
poliţiei locale, secretarul unit ăţii administrativ - teritoriale şi 3 consilieri locali, respectiv
consilieri generali în cazul municipiului Bucure şti, desemnaţi de autoritatea deliberativ ă
coroborate cu art. 29 alin 1,, Comisia local ă are următoarele atribuţii:
a) asigură cooperarea dintre institu ţiile şi serviciile publice cu atribu ţii în domeniul
ordinii şi al siguranţei publice la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale;
b) avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
c) elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii
administrativ
teritoriale,
pe
care
îl
actualizează
anual;
d) analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la nivelul
unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale şi face propuneri pentru soluţionarea deficienţelor
constatate
şi
pentru
prevenirea
faptelor
care
afecteaz ă
climatul
social;
e) evaluează cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al poli ţiei
locale;
f) prezintă autorităţii deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a
prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ teritoriale. In baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autorit ăţilor
administraţiei publice locale iniţierea unor proiecte de hot ărâri prin care s ă se prevină faptele care
afectează climatul social.
Urmare a prevederilor art.36, alin. 6, lit.a, pct. 7 din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,, In
exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes local privind:..7. ordinea publica.
Având în vedere cele de mai sus supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hot ărâre în
forma propusă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
Serviciul j uridic, contencios, calitate, arhiv ă
Nr.66589 din 21.11.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind : constituirea comisiei Iocale de ordine publica.
Avand in vedere prevederile art.28 alin.2 din Legea 155/2010 politiei locale,, Comisia
locală este constituit ă, după caz, din: primar, respectiv primarul general în cazul municipiului
Bucureşti, şeful unităţii/structurii teritoriale a Poli ţiei Române sau reprezentantul acestuia, şeful
poliţiei locale, secretarul unit ăţii administrativ - teritoriale şi 3 consilieri locali, respectiv
consilieri generali în cazul municipiului Bucure şti, desemnaţi de autoritatea deliberativ ă
coroborate cu art. 29 alin. 1 din acelasi act normativ ,, Comisia local ă are următoarele atribuţii:
a) asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribu ţii în domeniul ordinii şi al
siguranţei
publice
la
nivelul
unităţii/subdiviziunii
administrativ
teritoriale;
b) avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
c) elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii
administrativ
teritoriale,
pe
care
îl
actualizeaz ă
anual;
d) analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la nivelul
unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale şi face propuneri pentru solu ţionarea deficienţelor
constatate
şi
pentru
prevenirea
faptelor
care
afecteaz ă
climatul
social;
e) evaluează cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al poli ţiei
locale;
f) prezintă autorităţii deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a
prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ teritoriale. In baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autorit ăţilor
administraţiei publice locale ini ţierea unor proiecte de hot ărâri prin care s ă se prevină faptele care
afectează climatul social.
Urmare a prevederilor art.36, alin. 6, lit.a, pct. 7 din Legea nr.215/2001 privindadministratia
publica locala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,, In exercitarea
atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes local privind: . .7. ordinea publica.
Având în vedere cele expuse mai sus, consider ăm că proiectul de hotărâre îndepline şte
condiţii de legalitate, fapt pentru care îl supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului local
Tecuci.
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POSÎA LOCAL.Ă A MUNICIPIULUI TCUC
Operator date cu caracter personal nr. 20560
Tec ăjci - Str Eena Doan ăna îlr.14
Teefon 0236-814795 0236-813.333
Fax 0236-81 4.795
aiI: politiaiocala@uiiicipiultecuci.ro

din 13.11.2017
Ex. t

CATRE
CONSILIUL LOCAL TECUCI
In atentia: Comisiei nr. 5 - Administratia publica locala, juridic, apararea ordinii
publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor
Referitor la: Elaborarea planului de ordine si siguranta publica.
Document emis de : Politia Locala a Municipiului Tecuci.
Avand in vedere prevederile art. 29, alin 1, lit. c din Legea nr.15512010- a Politiei
locale, in care este stipulat:
Art. 29. - (1) Comisia local ă are următoarele atribu ţii:
c) elaboreaz ă proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii
administrativ - teritoriale, pe care îl actualizeaz ă anual;

va rugam sa initiati procedura de elaborare a proiectului de hotarire, cu privire la
Planul de ordine si siguraia publica al municipiului Tecuci, care sa cuprinda
reglementarile specifice si necesare pentru conlucrarea si repartizarea fortelor de ordine
in zona de competenta adrninistrativ-teritoriala.
DIRECTOR EXECUTIV,
MQRARU
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