
R O M Â N I A 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

 PROIECT 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Protocol de cooperare 
 

Consiliul Local al Orasului Tirgu Neamt 
 

           Avand in vedere adresa nr.2837/10.02.2015 a Politiei Orasului Tirgu Neamt; 
           Tinand cont de expunerea de motive inaintata de Primarul Orasului Tirgu Neamt si 
Raportul de specialitate al Serviciului Juridic-Contencios si Politiei Locale din cadrul Primariei 
Orasului Tirgu Neamt   inregistrate sub numarul    din 2852/10.02.2015 ; 
           Tinand cont ca pentru realizarea obiectivelor  din cuprinsul Protocolului de cooperare, 
este necesara asigurarea ordinii  si linistii publice, sigurantei cetatenilor, cresterii eficientei 
pazei obiectivelor si a bunurilor apartinand domeniului public, al unitatilor administrativ-
teritoriale precum si combaterea infractiunilor stradale si a comertului ilegal stradal;   
           In conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.218/2002 privind organizarea si 
functionarea Politiei Romane, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr.155/2010 
a Politiei locale, a Hotararii nr.1332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare si functionare a Politiei locale; 
           În temeiul  dispozitiilor art.36, alin.(1), art.36 alin.(2), lit.”c”,  ale art.45, alin.(1) din 
Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  
 

HOTARASTE: 
 
Art.1. Se aproba incheierea unui Protocol de cooperare privind executarea unor activitati 
comune intre Politia Orasului Tirgu Neamt si Politia Locala din cadrul Primariei Orasului Tirgu 
Neamt prevazut in anexa la prezenta hotarare, parte integranta a acesteia. 
 Art.2. Consiliul Local al Orasului Tirgu Neamt imputerniceste pe Primarul Orasului Tirgu 
Neamt pentru semnarea Protocolului de cooperare iar din partea Politiei Locale pe seful 
acesteia, Domnul Tofan Florin . 
Art.3 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte dispozitii contrare.  
Art.4. Politia Locala din cadrul Primariei Orasului Tirgu Neamt va lua toate masurile necesare 
pentru indeplinirea prevederilor prezentei hotarari. 
Art.5. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari 
institutiilor si persoanelor interesate.   
  
          Initiator,                                                                              Avizat legalitate, 
          Primar,                                                                                       Secretar, 
    Harpa Vasilica                                                                    jr. Laura Elena Maftei 
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Nr.  2852   din   10.02.2015   
 
 

               
EXPUNERE DE MOTIVE LA PROIECTUL DE HOTARARE 

privind aprobarea unui Protocol de cooperare 
 
 

         Prin adresa Politiei Orasului Tirgu Neamt, inregistrata la Institutia noastra 
cu nr.2837/10.02.2015, se inainteaza spre aprobarea Consiliului Local al Orasului 
Tirgu Neamt, un  Protocol de cooperare privind executarea unor activitati comune 
intre Politia Orasului Tirgu Neamt si Politia Locala din cadrul Primariei Orasului 
Tirgu Neamt. 
         Obiectul respectivului Protocol este acela de prevenire si reducere a 
criminalitatii stradale, acoperirea mai buna a teritoriului de competenta,  
optimizarea raporturilor intre institutiile stradale, acoperirea mai buna a 
teritoriului de competenta, optimizarea raporturilor intre institutiile/structurile/ 
autoritatile cu atributii in domeniul ordinii publice, depistarea si sanctionarea 
persoanelor apte de munca care  apeleaza in mod repetat la mila publicului, 
asigurarea pazei bunurilor apartinand unitatilor de invatamant. 
        In scopul asigurarii ordinii si linistii publice, sigurantei cetatenilor, cresterii 
eficientei pazei obiectivelor si a bunurilor apartinand domeniului public, al 
unitatilor administrativ-teritoriale precum si pentru combaterea infractiunilor 
stradale si a comertului ilegal, se impune aprobarea Protocol de cooperare privind 
executarea unor activitati comune intre Politia Orasului Tirgu Neamt si Politia 
Locala din cadrul Primariei Orasului Tirgu Neamt. 
        Fată de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre 
în forma initială.  
  
  

P R I M A R, 
Harpa Vasilica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT 
POLITIA LOCALA  
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS  
 Nr. 2852 din  10.02.2015 

 
                                                                                                          APROB, 
                                                                                                           Primar, 

                                                                                                         Harpa Vasilica 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea unui Protocol de cooperare 

 
 

         Prin adresa Politiei Orasului Tirgu Neamt, inregistrata la Institutia noastra 
cu nr.2837/10.02.2015, se inainteaza spre aprobarea Consiliului Local al Orasului 
Tirgu Neamt, un  Protocol de cooperare privind executarea unor activitati comune 
intre Politia Orasului Tirgu Neamt si Politia Locala din cadrul Primariei Orasului 
Tirgu Neamt. 
        Politia Romana este institutia specializata a statului, care exercita atributii 
privind apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, ale 
proprietatii publice si  private, prevenirea si descoperirea infractiunilor, 
respectarea ordinii si linistii publice, in conditiile legii. Drept urmare, Politia 
Orasului Tirgu Neamt are resurse tehnice si profesionale pentru sustinerea acestei 
colaborari. 
       Modalitatile prin care Politia Orasului Tirgu Neamt va asigura implementarea 
si managementul serviciilor pentru  Orasul Tirgu Neamt, vor fi stabilite de comun 
acord, conform art.25 din Legea 218/2002 privind organizarea si functionarea 
Politiei Romane, prin incheierea unui protocol de colaborare intre cele doua 
institutii. 
      Avand in vedere cele mentionate mai sus, enumeram cateva dintre avantajele 
cooperarii cu Politia Orasului Tirgu Neamt: 

 Aplica masuri de mentinere a ordinii si linistii publice, a sigurantei 
cetateanului, de prevenire si combatere a fenomenului infractional si de 
identificare si contracarare a actiunilor care atenteaza la viata, libertatea, 
sanatatea si integritatea persoanelor, a proprietatii private si publice, 
precum si a altor interese legitime ale comunitatii; 

 Efectueaza activitati preventive de patrulare auto, constatare  si luare de 
masuri legale fata de persoanele care incalca normele de convietuire sociala 
prin comportamentul pe care il manifesta; 

 Realizeaza activitati de combatere a infractiunilor stradale si a comertului 
stradal ilegal, etc. 

 
 
 
 



 
    Prin protocolul de cooperare supus aprobarii se doreste  crearea unei punti de 
colaborare intre Autoritatea publica locala (Politia Locala a Orasului Tirgu 
Neamt) si Politia Orasului Tirgu Neamt, o implicare reciproca  in vederea 
realizarii obiectivelor de interes comun. 
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, permite 
colaborarea institutiei cu  persoane juridice romane sau straine, in vederea 
realizarii in comun a unor actiuni, servicii  sau proiecte de interes local, prin 
hotarare aprobata de Consiliul Local.  
Fată de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre 
privind aprobarea incheierii unui Protocol de cooperare privind executarea unor 
activitati comune intre Politia Orasului Tirgu Neamt si Politia Locala din cadrul 
Primariei Orasului Tirgu Neamt..  
 

 

 

 
      SERVICIUL POLITIA LOCALA                                         SERVICIUL JURIDIC 

 
                         Intocmit,                                                                                    Intocmit, 
                     Tofan Florin                                                                        Vasiliu Sofica Maria 
   
 
                    


