
ROMÂJ 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

HOT Ă RÂREA NR. b2.21 

DIN 30.01.2018 
Privind: aprobarea Reu1anientu1ui de oranizare si functionare a Comisiei Locale de 

Ordine Pubtică  a Municipiului Tecuci. 
Iniţiator: Viceprimarul Municipiului Tecuci - D ănuţ  Pintilie, Consilierii Locali - Croitoru 

Cezar si Mihai Martin; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: i&3  1.23.0 1 .20 1 8 

Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă  ordinară, în data de 
30.01.2018; 
Având în vedere: 	 .. . -. 

- expunerea de motive a ini ţiatorilor, înregistrată  sub nr. 	7 /i.0 1.2018  
- raportul 	de 	specialitate 	întocmit 	de 	Serviciul 	Juridic, 	îriregistrat 	sub 

nr. ///2 	123.01.2018; 
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr. 1 ,2,3 ,4 si 5; 

In baza prevederilor: 
- HCL rir. 256/29. 1 1 .20 1 7 de constituire a Comisiei Locale de Ordine Public ă  a Municipiului 

Tecuci; 

- Art. 28 si art.29 din legea nr. 1 55/20 10 a poli ţiei locale, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- 	- art.3 6 alin 6 lit.a) pct.7 , din Legea nr.2 1 5/200 1 privind administra ţia publică  locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza art.45, alin 1 ş i art. 11 5  alinl, lit.b) din Legea 2 1 5/200 1 privind administraţia publică  
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1 (1).Se aprobă  regulamentul de organizare si fincţionare a Comisiei Locale de Ordine 
Publică  a Municipiului Tecuci, conform anexei ce face parte integrant ă  din prezenta hotărâre. 

Art.2. Orice prevedere contrar ă  prezentei se abrog ă . 
Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă  la îndeplinire prin grija Comisiei Locale de Ordine 

Publică  Locală  a Municipiului Tecuci. 
Art.4.Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă  celor interesaţi prin grija Secretarului UAT 

Municipiul Tecuci. 

PfflEDINTE I)E ŞEDINŢĂ 	 SECRETAR 
JR. Valerica F tache 

\ 



- 	- -- RN-I-A  

JUDEŢIIL GALAŢI 
MUNICIPIUL TECUCI 

VICEPRIMAR 
EXPUNERE DE MOTIVE NR.// 
DIN 

Privind: aprobarea Reu1amentu1ui de oranizare si functionare a 
Comisiei Locale de Ordine Publică  a Municipiului Tecuci. 

Potrivit Legii nr. 1 5 5/20 1 0 a poliţiei locale, la nivelul fiec ărei comune, al 
fiecărui oraş , municipiu unde funcţionează  poliţia locală  se organizează  şi 
funcţionează  comisia locală  de ordine publică, prin hotărâre a consiliului local, 
denumită  în continuare comisia locală , care este un organism cu rol consultativ. 

Comisia locală  este constituită, după  caz, din: primar, şeful unităţii/structurii 
teritoriale a Poliţiei Române sau reprezentantul acestuia, şeful poliţiei locale, 
secretarul unităţii administrativ - teritoriale şi 3 consilieri locali, desemna ţi de 
autoritatea deliberativ ă . 

Prin HCL rir. 256/29. 1 1 .20 1 7 s-a aprobat constituirea comisiei locale de 
ordine publică . 

Modul de funcţionare a comisiei locale se stabile şte prin regulamentul de 
organizare şi funcţionare a acesteia, adoptat de consiliul local. 

Ş  edinţele comisiei locale sunt conduse de primar. 

Potrivit prevederilor art. 29 din legea nr.155/2010 a poli ţiei locale, cu 
modificările si completările ulterioare, comisia locală  are următoarele 
atribu ţii: 

a) asigură  cooperarea dintre institu ţiile şi serviciile publice cu atribu ţii în 
domeniul ordinii şi al siguranţei publice la nivelul unit ăţii/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 unit ăţii/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 poliţiei locale, 



------f)prez-int ă-autorităţii deliberati-ve-rapoarte-anuale-asupra moduiui-dc-------------

îndeplinire a prevederilor planului de ordine şi siguranţă  publică  al 
unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale. În 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 afecteaz ă  
climatul social. 

Secretariatul comisiei locale este asigurat de persoane cu atribu ţii în acest 

sens din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al primarului general al 

municipiului Bucure şti. . 
Comisia locală  se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la 

convocarea primarului/primarului general al municipiului Bucure şti sau a unei 

treimi din numărul consilierilor localilconsilierilor generali. 

Având în vedere aceste aspecte, consider ăm că  este necesară  si oportună  
promovarea unui proiect de hotărâre a consiliului local de aprobare a 

regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului Local al Municipiului 

Tecuci. . 

VICEPRIMAR 

Dănuţ  Pintilie 

Consilier local 

Cezar  
4 /y/ 

I/ 

( 

1 



ROMÂNIA 
J[JDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL JURIDIC 

RAPORT DE SPECIALITATE NR. 
DIN 	23. t/2 2/P 

Privind: aprobarea Re2ulamentului de or2anizare si functionare a 
Comisiei Locale de Ordine Publică  a Municipiului Tecuci. 

Legea nr.155/2010 prevede la a rt. 28. - (1) La nivelul fiec ărei comune, al 
fiecărui oraş , municipiu şi sector al municipiului Bucure şti unde funcţionează  
poliţia locală  se organizează  şi funcţionează  comisia locală  de ordine publică , 
prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului 
Bucure şti, denumită  în continuare comisia locală , care este un organism cu rol 

consultativ. 

(2) Comisia locală  este constituită, după  caz, din: primar, respectiv primarul 

general în cazul municipiului Bucureşti, şeful unităţii/structurii teritoriale a 
Poliţiei Române sau reprezentantul acestuia, şeful poliţiei locale, secretarul 

unităţii administrativ - teritoriale şi 3 consilieri locali, respectiv consilieri 

generali în cazul rnunicipiului Bucure şti, desemnaţi de autoritatea deliberativ ă . 

(3) Şedinţele comisiei locale sunt conduse de primar, respectiv de primarul 

general în cazul municipiului Bucure şti. 
(4) Modul de funcţionare a comisiei locale se stabile şte prin regulamentul de 
organizare şi funcţionare a acesteia, adoptat de consiliul local, respectiv de 

Consiliul General al Municipiului Bucure şti. 

Art. 29. - (1) Comisia local ă  are următoarele atribu ţii: 

a) asigură  cooperarea dintre institu ţiile şi serviciile publice cu atribu ţii în 
domeniul ordinii şi al siguranţei publice la nivelul unit ăţiilsubdiviziunii 
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 



soluţionarea -defcien ţ-eiorconstatate şi-pentru-prevenirea fapt-el-or--care-afecteaz ă  - 
climatul social; 
e) evaluează  cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al 
poliţiei 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 autorităţilor administraţiei publice locale iniţierea unor proiecte de 
hotărâri prin care s ă  se prevină  faptele care afecteaz ă  climatul social. 

(2) Secretariatul comisiei locale este asigurat de persoane cu atribu ţii în acest 

sens din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al primarului general al 

municipiului Bucure şti. 
(3) Comisia locală  se reune şte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la 

convocarea primarului/primarului general al municipiului Bucure şti sau a unei 

treimi din numărul consilierilor locali/consilierilor generali. 

În exercitarea atribu ţiilor 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: ordinea public ă; 

Având în vedere aceste aspecte considerăm că  proiectul de hotărâre 
îndep1inete condi ţiile de legalitate, fapt pentru care îl supunem spre dezbaterea 

i aprobarea consiliului local. 

Consilier Juridic 

Iulieta Groza 



AnexalaJ-ICL iir./O12O18. 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

AL COMISIEI DE ORDINE PUBLICĂ  

CAPITOLUL I. 

DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1. Prezentul regulament este elaborat în baza prevederilor art. 28 din 
Legea nr. 1 5 5/20 1 0 a poliţiei locale, cu modific ările si completările ulterioare. 

Art.2.(1) Comisia local ă  de ordine publică  la nivelul Municipiului Tecuci 
a fost constituită  în baza HCL nr.256/29. 1 1 .20 1 7 în următoarea componenţă : 

- Preedinte comisie - Primarul Muriicipiului Tecuci; 
- Membrii:- Comandantul Poli ţiei Municipale; 

. Directorul executiv al Poli ţiei Locale Tecuci; 

- Secretarul UAT Municipiul Tecuci; 

- 3 Reprezentan ţi ai Consiliului Local al municipiului 
Tecuci; 	• 	

: 

(2) Comisia locală  de ordine publică, numită  în continuare,  comisia,,este 
un organism local cu rol consultativ. 

CAPITOLUL 11. 

ATRIBUŢIILE GENERALE ALE COMISIEI 

Art.3 Principalele atribu ţii ale Comisiei locale de ordine public ă  a municipiului 
Tecucisunt: 

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 



c) elaborează  proiectul planului de ordine şi siguranţă  publică  al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale,pe care îl actualizeaz ă  anual; 
d) analizează  periodic activit ăţile 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 
poliţiei locale; 
f) prezintă  autorităţii deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire 
a prevederilor planului de ordine şi siguranţă  publică  al unităţii/subdiviziunii 
administrativ - teritoriale. În baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, 
propune autorit ăţilor administraţiei publice locale iniţierea unor proiecte de 
hotărâri prin care să  se prevină  faptele care afecteaz ă  climatul social. 

g) solicită  trimestrial rapoarte privind activit ăţile de menţinere a ordinii si 
siguranţei publice la nivelul Municipiului Tecuci, de la Poli ţia Locală  Tecuci si 
Poliţia Municipală  Tecuci; 

h) alte atribuţii prevăzute de lege; 

CAPITOLUL 111. 

FUNCŢIONAREA COMISIEI 

Art.4. Comisia local ă  de ordine publică  este legal constituită  în prezenţa a 2/3 
din membrii săi. 

Art.5. (1)edinţe1e comisiei sunt condude de c ătre Primarul Municipiului 
Tecuci care îndep1inete si funcţia de preedinte al comisiei. 

(2) Principalele atribu ţii ale preedintelui comisiei locale de ordine public ă  sunt: 

- convoacă  comisia ori de câte ori este nevoie; 

- conduce sedihtele comisiei; 

- invită  la sedintele comisiei, persoanele care pot colabora cu Poli ţia Locală  în 
vederea asigurării ordinii si siguranţei la nivel local, (ex: Jandarmeria, 
Inspectoratul Situa ţii de Urgenţă, Direcţia de Sănătate Publică, Direc ţia Sanitar 
Veterinară, Protectia Consumatorului, SPLAS Tecuci, SPCLEP Tecuci, etc) 



-----.------em-eaz ă -din-partea 
ordine şi siguranţă  publică  al Municipiului Tecuci; 

- reprezintă  comisia în relaţia cu celelalte instituţii si organisme ale statului cu 
atribuţii în asigurarea ordinii si siguranţei. 

Art.6. Convocarea comisiei în sedinte de lucru se realizeaz ă  de către Primarul 
Municipiului Tecuci, cu cel pu ţin 3 zile calendaristice înainte de data convoc ării, 
în cazul sedintelor trimestriale prev ăzute de Legea nr. 1 55/20 1 O cu modificările 
i completările ulterioare si cu cel puţin 1 oră  în situaţii excepţionale.(calamitate 

gravă, stare de necessitate, stare de urgen ţă, etc.) 

Art.7. Convocare se face în scris si trebuie să  cuprindă , cu titlul generic, 
ordinea de zi a sedintei. 

Art.8. Convocarea se face prin email, fax cu confirmare de primire. În cazuri 
excepţionale, convocare de.poate face si telephonic. 

Art.9. Lucrările de secretariat ale comisiei vor fi asigurate de c ătre un funcţionar 
public desemnat de către Primarul Municipiului Tecuci prin dispozi ţie scrisă . 

Art.10. Atribuţiile principale ale secretarului comisiei sunt: 

- convoacă  comisia locală  de ordine publică  la solicitarea primarului, 
- pune la dispozi ţia membrilor comisiei documentele necesare acesteia în 

vederea îndeplinirii atribuţiilor, ce îi revin; 
- întocmete procesul verbal la sedintelor comisiei; 
- tehnoredactează  recomendările, adresele solicitate de c ătre comisie 

diferitelor institu ţii publice; 
- . tehnoredacteaz ă  proiectele de hotărâre de consiliul local propuse de 

coimisie în domeniul ordinii si siguranţei publice locale. 
- Alte atribu ţii stabilite de către comisie. 

Art.11. In activitatea sa, comisia emite recomand ări, propuneri, avize, care vor 
fi semnate de către Primarul Municipiului tecuci în calitate de preedinte al 
comisiei si de către secretarul comisiei. 

Art.12.Prezentul regulament se completeaz ă  cu prevederile legale în vigoare în 
domeniul mentinerii ordinii si sigurantei publice 

Art.13. Prezentul regulament intr ă  în vigoare de la data adopt ării hotărârii de 
aprobare si orice prevedere contrar ă  se abrogă . 


