
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Poliţiei Locale a ora[ului Tg Neam], 
începând cu data de 01.01.2011 

 
 
 Consiliul Local al orasului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
            Având în vedere Prevederile Legii nr. 155 din 15.07.2010 a poliţiei locale; H.G. 
1332/2010; OUG 63 din 30.06.2010 pentru modificarea  [i completarea Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale , precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare anexa 
pct. 3, lit. a; Avizul nr. 872181 din 28.01.2011 a Agentiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
Prevederile art. 47 [i art. 117, lit. a din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale 
republicată; 
 Analizând Expunerea de motive a Primarului ora[ului Tîrgu Neamţ [i Raportul de 
specialiate al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primariei orasului Tg Neamt 
înregistrate sub nr. 1555 din 19.01.2011. 
 Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate 
 În temeiul prevederilor  art. 36, alin. 3, lit. b [i art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale republicată. 
 
 

HOTĂRĂSTE:  
 
 

Art. 1  Se aprobă înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Poliţiei Locale a orasului Tg 
Neamt, sub autoritatea Consiliului Local al orasului Tg Neamt, si conducerea Primarului 
orasului Tg Neamt, având statut de serviciu public de interes local, fara personalitate 
juridică. 
 
Art. 2  Poliţia Locală a orasului Tg Neamt se constituie prin reorganizarea Poliţiei 
Comunitare a orasului Tg Neamt, preluând personalul existent la această unitate. 
 
Art. 3  Poliţia Locală a orasului Tg Neamt  are sediul  în orasul Tg Neamt, str.Radu Teoharie 
Bl.D3,sc.C,ap.33,parter. 
 
Art. 4  Se aprob\ Regulamentul de Organizare si Funcţionare al Poliţiei Locale a orasului Tg 
Neamt conform anexei nr.1 la prezenta hotarare. 
 
Art. 5 Se aprob\ Organigrama cu numărul de personal al Politiei Locale conform anexei 
nr.2 la prezenta hotarare. 
 



Art. 6 Se aproba Statul de Funcţii al Politiei Locale conform anexei nr.3 la prezenta 
hotarare. 
 
Art. 7 (1) Poliţia Locală a orasului Tg Neamt îsi va exercita competenţa pe raza teritorial-
administrativă a orasului Tg Neamt, întreaga activitate fiind realizată : 
 a) în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza si în executarea legii, precum si a 
actelor autorităţii deliberative si ale celei executive ale administraţiei publice locale;  

b) în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite 
prin acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale si locale. 

(2) Poliţia Locală a orasului Tg Neamt îsi desfăsoară activitatea exclusiv în scopul 
exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor si libertăţilor fundamentale ale persoanei, 
a proprietăţii private si publice, prevenirea si descoperirea infracţiunilor, în următoarele 
domenii:  

a) ordinea si linistea publică, precum si paza bunurilor;  
b) circulaţia pe drumurile publice;  
c) disciplina în construcţii si afisajul stradal;  
d) protecţia mediului;  
e) activitatea comercială;  
f) evidenta persoanelor;  
g) Alte domenii stabilite prin lege. 

 
Art. 8  În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Poliţia Locală a orasului Tg Neamt 
cooperează cu unităţile, respectiv cu structurile teritoriale ale Poliţiei Române, ale 
Jandarmeriei Române, ale Poliţiei de Frontieră Române si ale Inspectoratului General pentru 
Situaţii de Urgenţă, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale si locale si 
colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum si cu persoane fizice si juridice, în 
condiţiile legii. 
 
Art. 9   Finanţarea cheltuielilor curente si de capital se asigură din veniturile proprii si din 
subvenţii de la bugetul local. 
  
Art. 10 Poliţia Locală a orasului Tg Neamt fiind organizată ca serviciu public de interes 
local, fara personalitate juridică, preia, în condiţiile legii, patrimoniul structurii Poliţiei 
Comunitare a orasului Tg Neamt. 
 
Art. 11    (1) Personalul Poliţiei Locale a orasului Tg Neamt se compune din : 

a) funcţionari publici care ocupă funcţii publice specifice de poliţist local; 
b) personal contractual. 

      (2) În baza prezentei hotărâri, Compartimentul Resurse Umane va proceda la 
încadrarea personalului preluat prin reorganizarea Poliţiei Comunitare a orasului Tg Neamt 
în condiţiile Legii nr. 188 / 1999, republicată si actualizată. 



      (3) În cazul personalului contractual preluat prin reorganizare, pentru care nu 
necesită încheierea unui nou contract individual de muncă, modificările unor elemente din 
cel existent, se vor face prin act adiţional în baza prevederilor Codului Muncii. 
 
Art. 12  Atributiile personalului Poliţiei Locale a orasului Tg Neamt se stabilesc prin fisa 
postului de către Seful Serviciului, care este si seful Poliţiei Locale, potrivit Regulamentului 
de Organizare si Funcţionare, al Statului Funcţionarului Public si după caz de reglementările 
din legislaţia muncii. 
 
Art. 13    Numirea si eliberarea din funcţie, aplicarea sancţiunilor disciplinare pentru Seful 
Poliţiei Locale a orasului Tg Neamt se face în condiţiile legii de către Primarul orasului Tg 
Neamt. 
  
Art. 14 Se aprobă numirea în funcţia de  Sef al Poliţiei Locale a orasului Tg Neamt domnul 
Neacsu Daniel, începând cu data de 01.02.2011, conform art. 100, alin. 1 din Legea 
188/1999(r2). 
 
Art. 15  La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri se abrogă H.C.L. nr. 115/30.12.2004, 
privind înfiinţarea „Politiei comunitare” ca serviciu public de interes  local, prin 
reorganizarea Corpului Gardienilor Publici Tg Neamt. 

 
Nr. 5 
din 31.01.2011 

Pre[edinte de [edin]\, 
       Consilier: Gr\dinaru Dorin 

                        Contrasemneaz\,  
                     Secretar, 

  jr. Laura Elena Maftei 
 


