
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
PROIECT 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  actualizarii Regulamentului  de Organizare si Functionare a Politiei 
Locale a orasului Târgu-Neamţ 

Având în vedere prevederile: 

a) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) si art. 121 alin (1) si alin. (2) din Constituţia Romaniei, 

republicată; 

b) art. 3 si 4 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985 ratificată prin Legea nr. 199  / 1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil al Romaniei, adoptat prin Legea nr. 287 / 2009, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

d) Hotararea Consiliului Local al orasului Targu Neamt nr. 115 din 30.12.2004 privind 

infintarea “ Politiei Comunitare “ ca serviciu public, cu Regulamentul de organizare si functionare 

anexat; 

e) Legii Politiei Locale nr. 155 / 2010, cu modificarile si completarile ulterioare; 

f) Legii nr. 188 / 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata (r2), cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

g) Hotararea Guvernului nr. 1332 / 2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de 

organizare si functionare a politiei locale, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Luând act de Expunerea de motive înregistrată cu nr. 1813 din 05.02.2019  înaintată de 

Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de specialitate al Compartimentului Administraţie  

Publică înregistrat cu nr. 1814  din 05.02.2019. Tinand cont de avizele favorabile ale  comisiilor de 

specialitate; 

In temeiul art. 36, alin. ( 2 ), lit. d) si alin. ( 6 ), lit. a), art. 45, alin. ( 1 ) si art. 115, alin. ( 1 ) 

lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 . Se aproba actualizarea Regulamentului  de Organizare si Functionare a Politiei Locale a 

orasului Târgu-Neamţ, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare; 

Art.2 .La data adoptarii prezentei se abroga orice dispozitie contrara. 

Art.3. Politia Locala a oraşului Targu Neamţ va lua toate măsurile necesare in vederea ducerii la 

indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4.  Prezenta se comunica Prefectului Judetului Neamt in vederea exercitarii controlului de 

legalitate si Politiei Locale   pentru luarea la cunostinta si conformare. 

              Initiator 
        Vasilica Harpa                                                                                       
                                                                                                                     Avizat legalitate, 
                                                                                                                            Secretar, 
                                                                                                                       c.j. Sabin Isabela 
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Nr. 1814 

Din 05.02.2019 

 

                                            RAPORT DE SPECIALITATE 
 
la proiectul de Hotarare privind aprobarea  actualizarii Regulamentului  de Organizare si 

Functionare a Politiei Locale a orasului Târgu-Neamţ 
 

 

          In anul 2004 in cadrul sedintei de Consiliu Local al orasului Targu – Neamt prin HCL nr. 

115 din 30.12.2004,  a fost infiintata “ Politia Comunitara “ ca serviciu public de interes local, 

prin reorganizarea Corpului Gardienilor Publici Tg. Neamt. Serviciul de Politie Comunitara era  

o structura fara personalitate juridica, care functiona in cadrul aparatului propriu al Primariei 

Targu Neamt in baza Legii 371 / 2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei 

Comunitare si a Regulamentului aprobat prin HCL de infiintare, prevazut la anexa 1. 

          Necesitatea infiintarii Politiei Comunitare pentru ordine publica, ca serviciu local 

specializat s-a facut in scopul asigurarii ordinii si linistii publice, cat si pentu cresterea eficientei 

pazei obiectivelor si bunurilor de interes public. 

          In anul 2010 a fost abrogata Legea 371/2004 privind infiintarea, functionarea si 

organizarea Politiei Comunitare si a fost  adoptata Legea nr. 155 a Politiei Locale, astfel “ Politia 

Comunitara a orasului Targu-Neamt” s-a redenumit “ Politia Locala”. 

              Principiul in baza caruia a fost infiintata a ramas acelasi, prevazut la art.1 din Legea 155 

din 2010:” Poliţia locală se înfiinţează în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, 

prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii: 

a)ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor; 

b)circulaţia pe drumurile publice; 

c)disciplina în construcţii şi afişajul stradal; 

d)protecţia mediului; 



e)activitatea comercială; 

f)evidenţa persoanelor;  

g)alte domenii stabilite prin lege.” 

             Avand in vedere Hotararea Guvernului nr. 1332 / 2010 privind aprobarea 

Regulamentului cadru de organizare si functionare a politiei locale prin care se reglementeaza 

modul de organizare si functionare a politiei locale modul in care este aplicat de personalul 

politiei locale in conformitate cu dispozitiile Legii politiei locale nr. 155 /2010. 

                Tinand cont de modificarile survenite in legislatia care reglementeaza domeniul de 

activitate al Politiei Locale si de necesitatea imbunatatirii eficientei si eficacitatii acestuia prin 

adaptarea la noi criterii administrative, propunem Consiliului Local al orasului Targu-Neamt 

aprobarea  actualizarii Regulamentului  de Organizare si Functionare a Politiei Locale a orasului 

Târgu-Neamţ. 

 
 

                                                    Sef Serviciu Politia Locala 

                                                         Tofan Florin 

 

 

                                                                                                                       Serviciul Juridic 

                                                                                                                      insp. Dunca Andreea 
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Nr. 1813 

Din 05.02.2019 

                                                  EXPUNERE DE MOTIVE 
 
la proiectul de Hotarare privind aprobarea  actualizarii Regulamentului  de Organizare si 

Functionare a Politiei Locale a orasului Târgu-Neamţ 

 

           Politia Locala Targu Neamt se prezinta  ca serviciu public de interes local, prin  

reorganizarea Corpului Gardienilor Publici Tirgu Neamt. Serviciul de Politie Comunitara, dupa 

cum era denumita la infiintare, este o structura fara personalitate juridica, care functioneaza in 

cadrul aparatului propriu al Primariei Tirgu Neamt in baza Legii nr. 371/2004 privind infiintarea 

si functionarea Politiei Comunitare. 

             Infiintarea Politiei Comunitare ca serviciu public de interes local s-a facut in baza  HCL 

nr. 115 din 30.12.2004 si a Regulamentului de  organizare si functionare a Politiei Comunitare, 

anexa 1. 

          Mentionam ca in prezent denumirea de Politie Comunitara a fost inlocuita cu cea de Politia 

Locala, avand in vedere abrogarea Legii 371 din 2004 privind infiintarea si functionarea Politiei 

Comunitare si inlocuirea acesteia cu Legea 155 din 2010 privind infiintarea Politiei Locale.  

              In urma numeroaselor modificari survenite in legislatia ce reglementeaza organizarea si 

functionarea  Politiei Locale a orasului Targu-Neamt, se impune actualizarea Regulamentului 

prevazut in anexa nr. 1 la HCL nr.  115 din 30.12.2004. 

               Tinand cont de ansamblul reglementarilor specifice, de atributiile personalului din 

cadrul Politiei Locale, s-a procedat la consultarea de catre persoanele specializate a noilor 

prevederi legale, in vederea intocmirii cu acurateţe a unui nou regulament de organizare si 

functionare. 

            Astfel, pentru eficientizarea activitatii prin stabilirea cu precizie a indatoririlor fiecarui 

membru din cadrul Politiei Locale se impune actualizarea Regulamentului de Organizare si 

Functionare a Politiei Locale a orasului Targu-Neamt. 

 

 

INIŢIATOR 

Primar 

Vasilică Harpa 

 


























































































