ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind infiinţarea Poliţiei Locale a comunei Grindu
Nr.29 din 28.06.2013.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
Având in vedere:
- prevederile art. 1, art. 4, alin. (1), (3) şi (4) şi art. 42 din Legea nr. 155/2010 legea
poliţiei locale;
Examinând:
- expunerea de motive nr.1240 din 14.06.2013 a primarului comunei Grindu;
- raportul nr.1239 din 14.06.2013 al viceprimarului comunei Grindu;
- raportul nr.53 din 27.06.2013 al comisiei de specialitate;
- avizul de legalitate al secretarului comunei inregistrat cu nr.29 din 28.06.2013;
In temeiul art.36, alin.(2), lit.” d “ coroborat cu alin. (6), lit.” a “, pct.7 şi 12 şi art.45,
alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările si completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se aprobă infiinţarea Poliţiei Locale a comunei Grindu, compartiment
funcţional in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grindu.
Art. 2.Sediul Poliţiei Locale se află in comuna Grindu in clădirea primăriei.
Art. 3.Poliţia Locală va exercita atribuţiile privind apărarea drepturilor si libertăţilor
fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private si publice, prevenirea si descoperirea
infracţiunilor , in următoarele domenii:
a) ordinea si liniştea publică, precum si paza bunurilor;
b) circulaţia pe drumurile publice;
c) disciplina in construcţii si afişajul stradal ;
d) protecţia mediului;
e) activitatea comercială;
f) evidenţa persoanelor;
g) alte domenii stabilite de lege;
Art. 4. Bugetul Poliţiei Locale a comunei se stabileşte conform reglementarilor in
vigoare si se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local , la propunerea Primarului.
Art. 5. In următoarea şedinţă ordinară a Consiliului Local se va supune spre aprobare
organigrama, ştatul de funcţii si Regulamentul de Organizare si Funcţionare a Poliţiei Locale
a comunei Grindu, in baza avizului A.N.F.P. si Comisiei Locale de Ordine Publică.
Art. 6. Prezenţa hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul
Primăriei comunei Grindu si pe site-ul propriu: grindu.ro.
Art. 7.Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, primarului şi viceprimarului comunei Grindu .
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PRESEDINTE DE SEDINTA,
Dumitrache Niculescu Elena

Nr.31.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 04.07.2013.
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Secretar comuna
Ene Tudora

