
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU-NEAMT 
 
PROIECT 

HOTARARE 
 

pentru  modificarea punctului 5 din Anexa la HCL nr. 71 din 04.07.2012 
privind constituirea Comisiei locale de ordine publica 

 
 Consiliul local al orasului Tirgu-Neamt 
   În conformitate cu prevederile art. 28 alin.(1) si (2)  din Legea nr.  
155/2010  a poliţiei locale;    
  Luand act de Expunerea de motive a Primarului orasului Tirgu Neamt si 
Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane prin care se 
propune constituirea comisiei locale de ordine publica, ambele inregistrate sub 
nr.5884  din 17.03.2015. 
 In temeiul art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3 )lit. a), art.45 alin.(1) si art.115 
alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
 
                                                         HOTARASTE: 

 
 Art.1 Se aprobă modificarea punctului 5 din Anexa la HCL nr. 71 din 
04.07.2012 privind constituirea Comisiei locale de ordine publica astfe  : Se 
inlocuieste domnul Andrusca Danut cu__________________  
 Art.2 Secretarul orasului Tirgu-Neamt va asigura publicarea si 
comunicarea prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 
 
 
 

Iniţiator, 
Primar, 

jr.Harpa Vasilic\ 
 

                                                                                         Avizat legalitate, 
                                                                                              Secretar, 
                                                                                 jr. Laura Elena Maftei 

 
 
 
 
 
 



 
                             

                                                   
B-dul. Ştefan cel Mare  62, 615200, Tîrgu Neamţ, jud. Neamţ  
    Tel. 0233/790464; Mobil 0758 03 00 59 
  
          Nr. ……… din ………………………..  

                                                                                               APROB, 
                                                                PRIMARUL ORASULUI TARGU 
NEAMT 
                                                                                     HARPA VASILICA 
 
 
 
                                         RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru modificarea punctului 5 din Anexa la HCL nr. 71 din 04.07.2012 
privind constituirea Comisiei locale de ordine publica 

  
          In conformitate cu prevederile art. 28 alin.(1) din Legea nr.155/2010, prin 
care se stipuleaza ca la nivelul fiecarui oras unde functioneaza politia locala se 
organizeaza comisia locala de ordine publica, ca organism cu rol consultativ, 
prin hotarare a consiliului local. 
 La alin.(2) al aceluiasi articol, se precizeaza componenta comisiei locale 
de ordine publica, astfel: 
- Primar, seful unitatii teritoriale a Politiei Române sau reprezentantul acestuia, 
seful politiei locale, secretarul unitatii administrativ teritoriale si 3(trei) 
consilieri locali, desemnati de autoritatea deliberativa. 
         Modul de functionare a comisiei locale de ordine publica este stabilit prin 
anexa nr.2 la HCL 6/2011. 
         Avand in vedere ca mandatul domnului consilier ANDRUSCA DANUT, a 
incetat prin HCL aprobat de Consiliul Local, se impune inlocuirea acestuia din 
Comisia locala de ordine publica, a orasului Targu Neamt. 
                                                 
          

           Serviciul  POLITIA LOCALA 

                         Tofan Florin 

 

 

Compartiment JURIDIC si CONTENCIOS 

                      Jr. Iftode Oana 

  
 
 



 
                             

                                                   
B-dul. Ştefan cel Mare  62, 615200, Tîrgu Neamţ, jud. Neamţ  
    Tel. 0233/790464; Mobil 0758 03 00 59 
  
          Nr. ……… din ……………………….. 

 

  

EXPUNERE DE MOTIVE 
la Proiectul de hotarare 

pentru  modificarea punctului 5 din Anexa la HCL nr. 71 din 04.07.2012  
privind constituirea Comisiei locale de ordine publica 

 
 Ţinând seama de necesitatea asigurării unui cadru corespunzător,  
organizării [i funcţionării poliţiei locale a orasului Tirgu-Neamt, care se 
înfiinţează în conformitate cu prevederile Legii nr.155/2010 Politia Locala, care 
la art. 28 alin.(1) menţionează că la nivelul fiecărui oras unde funcţionează 
poliţia locală se organizează comisia locală de ordine publică, ca organism cu 
rol consultativ, constituită din primar, [eful unităţii teritoriale a Poliţiei Române 
sau reprezentantul acestuia, [eful poliţiei locale, secretarul unităţii administrativ 
– teritoriale [i 3 consilieri. 
          In perioada scursa de la investirea Comisiei locale al orasului Targu 
Neamt si pana in prezent, au avut loc modificari in ceea ce priveste componenta 
Comisiei, in cazul de fata fiind vorba despre incetarea mandatului de Consilier 
Local al domnului Andrusca Danut. 
          Se pune spre dezbatere si aprobare catre Consiliu Local, prin care 
solicitam desemnarea unui membru, reprezentant Consilier Local, care sa faca 
parte din Comisia locala de ordine publica a orasului Targu Neamt. 
  

 
 
 
 
                                                             PRIMAR, 
                                                      jr.Harpa Vasilic\ 
 
 

 


