
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU-NEAMT 
 
PROIECT 

HOTARARE 
 

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 Serviciului Politia Locala prin care se propune constituirea 
comisiei locale de ordine publica, ambele inregistrate sub nr. ______ din __________. 
 Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate; 
 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 constituirea Comisiei locale de ordine publică a orasului Tirgu-
Neamt, organism cu rol consultativ în probleme de ordine publică si organizarea si 
urmărirea activităţii Poliţiei locale a orasului Tirgu-Neamt, conform Anexei nr.1, parte 
integranta din prezenta hotarare. 
          Art.2   Se aprobă Regulamentul de organizare si funcţionare a Comisiei locale 
de ordine publică a orasului Tirgu-Neamt, conform Anexei nr. 2,  parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
         Art.3 La data intrarii in vigoare a prezentei Hotariri, se abroga orice alte 
prevederi contrare. 
         Art.4  Secretarul orasului Tirgu-Neamt va asigura publicarea si comunicarea 
prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 
 
 
 
 
 

Iniţiator, 
Primar, 

HARPA VASILICA 
 

                                                                                                     Avizat legalitate, 
                                                                                                            Secretar, 
                                                                                         jr. LAURA ELENA MAFTEI 

 
 
 



 
 
 

                                            Anexa nr. 1 la H.C.L _________________ 
 
 
 
 
 
 

Componenta comisiei locale de ordine publica  a orasului Tirgu-Neamt: 
 
 
 
- dl. Harpa Vasilic\                  - Primar, presedintele comisiei  
- dl. Vlad Costinel Victor         - Seful politiei orasului Tirgu-Neamt  
- dl. Tofan Florin                      - Sef Serviciu Politia Locala, secretar comisie 
- d-na Laura-Elena Maftei      - Secretar al orasului Tirgu-Neamt 
- dl.___________________       - reprezentant comisia nr. 1 CL 
- dl. ___________________      - Viceprimar reprezentant comisia nr. 2 CL 
- dl. ___________________  - reprezentant comisia nr. 3 CL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Anexa nr.2 la HCL _________________ 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL COMISIEI 
LOCALE DE ORDINE PUBLICA 

 
 CAPITOLUL I 
 DISPOZITII GENERALE 
 
 Art.1    Comisia locală de ordine publică a orasului Tirgu-Neamt, 
organism cu rol consultativ în probleme de ordine publică si de organizare si 
functionare a Politiei locale a orasului Tirgu-Neamt, functionează în baza 
Hotărârii Consiliului local al orasului Tirgu-Neamt nr. 6 din 31.01.2011, cu 
respectarea prevederilor Legii nr.155/2010, în baza prezentului Regulament. 
 
 Art.2.  Comisia locală de ordine publică a orasului Tirgu-Neamt are 
următoarea 
componentă: 
- Primarul orasului Tirgu-Neamt, 
- seful Politiei orasului Tirgu-Neamt, 
- Sef Serviciu Politia Locala, 
- Secretarul orasului Tirgu-Neamt, 
- 3 consilieri locali. 
 
 Art.3  Sedintele comisiei sunt conduse de primar. 
 
CAPITOLUL II 
ATRIBUTIILE COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICA. 
 
 Art.4  Comisia locala de ordine publica are urmatoarele atributii: 
a)asigura cooperarea dintre institutiile si serviciile publice cu atributii in 
domeniul ordinii si al sigurantei publice la nivelul unitatii administrativ-
teritoriale; 
b)avizeaza proiectul regulamentului de organizare si functionare al politiei 
locale; 
c)elaboreaza proiectul planului de ordine si siguranta publica al unitatii 
administrativ teritoriale, pe care il actualizeaza anual; 
d)analizeaza periodic activitatile de mentinere a ordinii si sigurantei publice la 
nivelul unitatii administrativ-teritoriale si face propuneri pentru solutionarea 



deficientelor constatate si pentru prevenirea faptelor care afecteaza climatul 
social; 
e)evalueaza cerintele specifice si face propuneri privind necesarul de personal al 
politiei locale; 
f)prezinta autoritatii deliberative rapoarte anuale asupra modului de indeplinire a 
prevederilor planului de ordine si siguranta publica al unitatii administrativ-
teritoriale. In baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune 
autoritatilor administratiei publice locale initierea unor proiecte de hotarari prin 
care sa previna faptele care afecteaza climatul social; 
 
CAPITOLUL III 
DISPOZITII FINALE 
 
Art.5  
(1)-Secretariatul comisiei locale este asigurat de catre dl. Tofan Florin.  
(2) Atributiile secretarului constau în: 
- efectuarea demersurilor pentru anuntarea membrilor comisiei cu privire la data 
desfăsurării lucrărilor si a ordinii de zi; 
- redactarea procesului verbal de sedintă si înmânarea acestuia către membrii 
comisiei pentru semnare; 
- arhivarea proceselor verbale ale sedintelor. 
        Art.6   
 (1) Comisia locală se reuneste trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la 
convocarea Primarului orasului Tirgu-Neamt sau a unei treimi din numărul 
consilierilor locali. 
(2) Convocarea sedintelor trimestriale se face de către Primar, cu cel putin 5 zile 
lucrătoare înainte de data sedintei. Odată cu convocarea sedintei, secretariatul va 
transmite si ordinea de zi a sedintei. 
(3) Convocarea la initiativa consilierilor locali se face prin secretariatul 
comisiei, prin depunerea solicitării semnate de către cel putin o treime din 
consilierii locali, în termen de 5 zile lucrătoare înainte de data sedintei. 
(4) În situatii exceptionale, Primarul poate convoca sedinta imediat. 
(5) Cu ocazia fiecărei sedinte se încheie un proces verbal care este semnat de 
către toti membrii comisiei. 
 
 
Art.7     Prezentul regulament intra in vigoare la ___________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
ORASUL TIRGU-NEAMT 
NR. ________ DIN __________ 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

cu privire la promovarea proiectului de hotărâre a Consiliului local al 
orasului Tirgu-Neamt privind constituirea Comisiei locale de ordină 

publică a orasului Tirgu-Neamt 
 

 Ţinând seama de necesitatea asigurării unui cadru corespunzător, 

organizării si funcţionării Poliţiei locale a orasului Tirgu-Neamt, care se 

înfiinţează în conformitate cu prevederile Legii nr.155/2010 a poliţiei locale, 

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, constitută din primar, seful unităţii teritoriale a Poliţiei Române 

sau reprezentantul acestuia, seful poliţiei locale, secretarul unităţii administrativ 

– teritoriale si 3 consilieri, 

 

 propun adoptarea prezentei hotărâri a Consiliului local al orasului Tirgu-

Neamt care să reglementeze înfiinţarea si componenţa Comisiei locale de ordine 

publică a orasului Tirgu-Neamt, precum si aprobarea Regulamentului de 

organizare si funcţionare a comisiei. 

 

 
PRIMAR, 

HARPA VASILICA 
 
 



 
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU-NEAMT                                                  
SERVICIUL POLITIA LOCALA 
Nr. ________  DIN _________ 
 

                                                                                                        Aprob,                                                                                                 
                                                                                                   Secretar oras, 
                                                                                        jr. Laura –Elena Maftei 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

cu privire la proiectul de hotărâre privind constituirea 
Comisiei locale de ordine public a orasului Tirgu-Neamt 

 
 
 
 In conformitate cu prevererile 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 reprezentanul 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 se stabileste prin 
regulament propriu, adoptat la randul sau de consiliul local. 
 
 Ţinând cont de cele menţionate mai sus, propun adoptarea unei Hotărâri 
de Consiliu Local cu privire la înfiinţarea si componenţa Comisiei locale de 
ordine publică a orasului Tirgu-Neamt. 
 
 
 
                                                           
                                                                Intocmit, 
                                                 Sef Serviciu Politia Locala 
                                                            Tofan Florin 
 


