
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA  
Din 26.08.2021 

Privind: completarea si modificarea H.C.L. nr. 53 din 23.04.2021 privind constituirea 
Comisiei Locale de Ordine Publică  a Municipiului Tecuci cu reprezentantul Jandarmriei  

Iniţiator: Lucian Grigore Costin, Primarul Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi; 
Număr de Inregistrare şi data depunerii proiectului de hotărare: nr. 110/18.08.2021 
Consiliul Local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, Intrunit In şedinţa ordinară  In data de 

26.08.2021; 
Având In vedere: 
-Referatul de-aprobare al iniţiatorului,-Inregistrat sub nr. 43861/1'8.-08.2021; 
-Raportul de specialitate Intocmit de Compartiment Juridic Legalitate Documente, Inregistrat sub 

nr.43862/18.08.2021; 
-Raportul de avizare Intocmit de comisia de specialitate nr. 5; 
- prevederile art. 28 şi 29 din Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
- prevederile art. 129, alin. 2, lit.d, alin.7, lit.g si alin. 14 din OUG 57/2019 
- prevederile art. 7 si 8 din Legea 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor 

publice 
In baza prevederilor art. 139 alin.1 şi art.196, alin.1, lit.a din Ordonanţa de Urgenţă  a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1(1) Se completeaza Comisia Locala de Ordine Publică  a Municipiului Tecuci, prevazuta la 
art. 1 din H.C.L. nr. 53 din 23.04.2021 cu un reprezentant al Jandarmeriei Galati 
• (2)Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 53 din 23.04.2021 raman in vigoare. 

Art. 2 Prezenta hotarare va fl adusa la indeplinire prin grija Primarului Municipilui Tecuci. 
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija Secretarului General al 

Municipiului Tecuci. 

TE_ 1ŞEDINTA, 
ommNi Otae 

CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR GENERAL , 

Jr. George BORŞAN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 43861/18.08.2021 
REFERAT DE APROBARE 

Privind: : completarea si modificarea H.C.L nr. 53 din 23.04.2021 privind 
constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Tecuci cu reprezentantul 
Jandarmeriei.  

Comisia Locală de Ordine Publică are ca obiectiv stabilirea unei politici unitare în ceea ce 
priveşte ordinea publică la nivelul U.A.T Municipiul Tecuci. 

Dat fiind obiectivul acesteia de menţinere a unui climat de ordine publică la nivelul 
U.A.T Municipiul Tecuci, aceasta trebuie să asigure şi modul de desfăsurare a activităţilor şi 
adunărilor publice in condiţii de legalitate pentru a se atinge standardul de scădere a fenomenului 
anti-social in rândul populaţiei. 

Ţinând cont de: 

Prevederile art. 28 din Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, republicată cu 
modificările şli completaările ulterioare, 
Raportul de specialitate intocmit de Compartiment Juridic Legalitate Documente prin 
care se propune constituirea Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Tecuci 
Obiectul de activitate al institutiei -pe linia ordini publice, aparari drepturilor şi 
libertăţilor fundamemtale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi 
descoperirea infracţiunilor 
Interesul comunităţii locale cu privire la asigurarea şi menţinerea ordinii şi liniştei 
publice pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Tecuci, este necesară 
constituirea Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Tecuci , organism cu rol 
consultativ care are un rol important in asigurarea cooperării dintre instituţiile şi 
serviciile publice cu atribuţii 'in domeniul ordinii, siguranţei publice la nivelul unităţii 
administrativ-teritoriale iar în baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, 
propunem iniţierea unor proiecte de hotarâri prin care să se prevină faptele care 
afectează climatul social. 
in temeiul art. 136 alin. 1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, având in 
vedere cele de mai sus, supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărare 'in 
forma propusă. 
Prevederile art. 7 şi 8 din Legea 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea 
adunărilor publice. 

PRIMAR, 
LuciaR-Grigor b!STIN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
COMPARTIMENT JURIDIC LEGALITATEA DOCUMENTELOR 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. 43862/18.08.2021 

Privind : :completarea si modificarea H.C.L nr. 53 din 23.04.2021 privind constituirea 
Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Tecuci cu reprezentantul Jandarmeriei.  

Avândîn vedere art. 28 alin. 2 din Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale " Comisia locală 
este constituită, după caz, din: primar, respectiv primarul general in 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 1n cazul municipiului Bucureşti, desemnaţi de autoritatea deliberativă." coroboI rate cu 
art. 29 alin.1 "(1) Comisia locală are următoarele atribuţii: 

a) asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii in dOmeniul 
ordinii şi al siguranţei publice la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale; 
b) avizeaA proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a poliţiei locale; 
c) elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale, pe carell actualizea7ă 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 afectează climatul social; 
e) eva1uea7ă cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al 
poliţiei locale; 
f) prezintă autorităţii deliberative rapoarte anuale asupra modului de IndePlinire a 
prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale. in baza concluziilor desprinse din analizele ef-ectuate, 
propune autorităţilor administraţiei publice locale iniţierea unor proiecte delhotăr" âri 
prin care să se prevină faptele care afectează climatul social." 	 1 

Având 1n vedere cele expuse mai sus, considerăm că proiectul de hotărlăre Indeplineşte 
condiţiile de oportunitate şi legalitate, fapt pentru care îl supunem spre dezbatere şi aprobare 
Consiliului local Tecuci. 

Consilier juridic, 
Roxana Munteanu 


