ROMANIA
JUDEŢUL IALOMITA
COMUNA SFINTU GHEORGHE

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea incheierii Protocolului de cooperare privind mentinerea
climatului de siguranta publica , apararea proprietatii publice si private pe raza comunei
Sfantu Gheorghe
Consiliul Local al comunei Sfantu Gheorghe , judetul Ialomita
Avand în vedere:
Raportul de aprobare si motivare al primarului comunei inregistrat la nr.5976
din 19.10.2021
Examinand:
-

raportul compartimentului de specialitate inregistrat la nr........./.................
raportul de avizare al comisiei de specialitate a consiliului local
nr.........../.....................
- avizul de legalitate al secretarului general al comunei inregistrat la
nr......../...............
In conformitate cu :
-

-

prevederile art.3 alin.(2) din Legea nr. 155/2010 a politiei locale , republicata ,
modificata si completata ulterior,

-

prevederile art.15, lit. K) din H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, modificat
si completat ulterior ,

-

prevederile art. 3, art.22 si art.24 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea
si functionarea Politiei Romane, republicata , modificata si completata ulterior,

-

prevederile Ordinului M.A.I nr.60/2010 privind organizarea şi executarea
activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice , modificat si completat
ulterior

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit.d), alin.7 , lit.g) coroborate cu art.196
alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă încheierea Protocolului de cooperare între Comuna Sfantu
Gheorghe şi Sectia nr.6 Politie Rurala Ion Roata , privind mentinerea climatului de

siguranta publica ,apararea proprietatii publice si private pe raza comunei Sfantu
Gheorghe .

Art.2 . Protocolul prevazut la art.1 constituie anexa la prezenta hotarare ce face
parte integranta din acaeasta .
Art.3. Se imputerniceste d-l primar Teculescu Petru –Madalin cu semnarea
protocolului si a tuturor actelor ce decurg din implementarea acestuia .
Art.4. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul localitatii si va fi
adusa la cunostinta publica prin grija secreatrului general al localitatii .

INITIATOR ,
Primar – Teculescu Petru Madalin

