
  ROMÂNIA 
JUDE}UL NEAM} 

CONSILIUL LOCAL AL ORA{ULUI T~RGU NEAM} 
 

PROIECT 

HOT|RÂRE 
 

privind aprobarea planului de ordine si siguranta 

publica al Politiei Locale a orasului Tg Neamt, pe anul 2015 

 
Consiliul Local al ora[ului T`rgu Neam], jude]ul Neam]; 

         Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: Legea politiei locale nr.155/2010;  
H.G.nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si  
functionare a politiei locale; Ordinul nr.92/17 mai 2011 al ministrului administratiei si 
internelor pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine si siguranta al 
politiei locale;  
 Luand act de Expunerea de motive `nregistrată sub nr. 5850 din 17.03.2015 
`naintată de Primarul ora[ului T`rgu Neam] [i Raportul de specialitate al secretarului 
ora[ului T r̀gu Neam]; 

~n temeiul prevederilor art.36 alin.2, d), alin.6 lit.a), pct.7 din Legea nr.215/2001 a 
administra]iei publice locale,republicată, cu modificările [i completările  ulterioare; 
 

HOT|R|{TE : 
 

          Art.1.    Se aproba Planul de ordine si siguranta publica al Politiei Locale a 
orasului Tg Neamt, pe anul 2015, conform anexei ce face parte integranta din prezenta 
hotarare 
           Art.2    Serviciul Public Politia Locala va lua toate masurile necesare in vederea 
ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari  

Art.2. Secretarul ora[ului T`rgu Neam] va asigura publicitatea [i comunicarea 
prezentei hotăr^ri institu]iilor [i persoanelor interesate. 

 

 

Ini]iator, 

Primar, 

Harpa Vasilică 

 

    Avizat legalitate,  

            Secretar , 

          jr. Laura Elena 

Maftei 
 
ML/ML 



Ex. 3 
Ds. 4/III 
 

                             

                                                   

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 

PRIVIND ELABORAREA SI APROBAREA PLANULUI DE 

ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA AL ORASULUI 

                                                      TARGU NEAMT 

 

             Avand in vedere prevederile Legii 155/2010 - Legea Politiei Locale,  cap.III, 

art.6, lit. a, care prevede ca, politia locala are urmatoarele atributii: 

            Mentine ordinea si linistea publica in zonele si locurile stabilite prin planul de 

ordine si siguranta publica al unitatii administrative teritoriale, aprobat in conditiile legii; 

           Avand in vedere prevederile Legii 155/2010 - Legea Politei Locale, cap.VII, art.29, 

lit. c, care prevede ca, Comisia Locala de Ordine publica, elaboreaza proiectul planului de 

ordine si siguranta publica  al unitatii administrative teritoriale, pe care-l actualizeza anual; 

          Avand in vedere prevederile Legii 155/2010 - Legea Politei Locale, cap.VII, art. 30, 

lit. g, care prevede ca autoritatea deliberativa a administratiei publice locale sa aprobe la 

propunerea comisiei locale, planul de ordine si siguranta publica al unitatii administrative 

teritoriale; 

         Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului 1332/2010 - Regulamentul cadru 

de organizare si functionare a Politiei Locale, cap. IV, art. 24, care prevede ca  aspectele 

referitoare la modul de elaborare a planului de ordine si siguranta publica se reglementeaza 

prin ordin al ministrului administratiei si internelor; 



        Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr.92/05.05.2011, stabileste 

Metodologia de elaborare a Planului de Ordine si Siguranta Publica. 

          In conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d si alin. 6, lit. a, pct. 7, art. 115 

alin. 1, lit. b , din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,  

modificata si completata, propunem supunerea spre dezbatere in Consiliul Local  al 

orasului Targu Neamt, proiectul de hotarare privind: 

       Aprobarea PLANULUI DE ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA AL 

ORASULUI TARGU NEAMT. 

 

 In consecinta, avizam favorabil proiectul de Hotarare  privind aprabarea Planului 

de Ordine si Siguranta Publica al 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 

 

 

         Avand in vedere prevederile Legii 155/2010 - Legea Politiei Locale, cap. VII, art.29, 

lit.c, care prevede ca atributiune a Comisiei Locale de Ordine Publica, elaborarea 

proiectului planului de ordine si siguranta publica la nivelul unitatii administrativ teritoriale, 

pe care il actualizeaza anual si art.30, lit.g care prevede ca autoritatea deliberativa a 

administratiei publice locale, aproba la propunerea comisiei locale, planul de ordine si 

siguranta publica al unitatii administrativ teritoriale; 

        Avand in vedere prevederile H.G. 1332/2010 - Regulamentul cadru de organizare si 

functionare a politiei locale, art.24, care prevede ca aspectele referitoare la modul de 

elaborare a planului de ordine si siguranta publica al unitatii administrativ teritoriale se 

reglementeaza prin ordin al ministrului administratiei si internelor; 

       Avand in vedere Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 92/2011 care 

prevede metodologia de elaborare a planului de ordine si siguranta publica al politiei locale; 

       In conformitate cu prevederile art.36, alin. 6, lit.a , pct.7  si art. 45 din  Legea 

215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata, 

Comisia Locala de ordine publica a orasului Targu Neamt, propune spre dezbatere si 

aprobare Consiliului Local al orasului Targu Neamt, proiectul de hotarare:  

       Planul de Ordine si Siguranta Publica al orasului Targu Neamt, pentru anul 2015. 

 

 

                                                                        PRIMAR, 



                                                           Jr. HARPA VASILICA 
 




























