ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică
la nivelul comunei Grindu, judeţul Ialomiţa.
Nr.30 din 28.06.2013.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
Având in vedere:
- prevederile art. 28 şi art.29 din Legea nr. 155/2010 legea poliţiei locale;
Examinând:
- expunerea de motive nr.1338 din 20.06.2013 a primarului comunei Grindu;
- raportul nr.1236 din 14.06.2013 al viceprimarului comunei Grindu;
- raportul nr.54 din 27.06.2013 al comisiei de specialitate;
- avizul de legalitate al secretarului comunei inregistrat cu nr.30 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 constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul comunei, in
următoarea componenţă:
1. Cristache Constantin - primarul comunei Grindu;
2. Pantazi Nicolae - şeful Postului de Poliţie Grindu;
3. Ene Tudora - secretar al comunei Grindu;
4. Consilier local;
5. Consilier local;
6. Consilier local;
Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare si funcţionare a Comisiei Locale de
Ordine Publică a comunei Grindu, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinta publică prin afişare la sediul
Primăriei Grindu precum si pe site-ul propriu :www. primgrindu.ro.
Art. 4. In vederea aducerii la indeplinire , prezenta hotărâre va fi comunicată
persoanelor nominalizate la art. 1 , prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Cristache Constantin

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA
HOTĂRÂRE
privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică
la nivelul comunei Grindu, judeţul Ialomiţa.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
Având in vedere:
- prevederile art. 28 şi art.29 din Legea nr. 155/2010 legea poliţiei locale;
Examinând:
- expunerea de motive nr.1338 din 20.06.2013 a primarului comunei Grindu;
- raportul nr.1236 din 14.06.2013 al viceprimarului comunei Grindu;
- raportul nr.54 din 27.06.2013 al comisiei de specialitate;
- avizul de legalitate al secretarului comunei inregistrat cu nr.30 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 constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul comunei, in
următoarea componenţă:
1. Cristache Constantin - primarul comunei Grindu;
2. Pantazi Nicolae - şeful Postului de Poliţie Grindu;
3. Ene Tudora - secretar al comunei Grindu;
4. Busuioc Petre - consilier local;
5. Ionică Ionel - consilier local;
6. Dumitrache Niculescu Elena - consilier local;
Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare si funcţionare a Comisiei Locale de
Ordine Publică a comunei Grindu, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinta publică prin afişare la sediul
Primăriei Grindu precum si pe site-ul propriu :www. primgrindu.ro.
Art. 4. In vederea aducerii la indeplinire , prezenta hotărâre va fi comunicată
persoanelor nominalizate la art. 1 , prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Dumitrache Niculescu Elena

Nr.32.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 04.07.2013.

Contrasemnează,
Secretar comuna
Ene Tudora

CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

ANEXĂ nr.1.
la H.C.L.nr.32/04.07.2013.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul
comunei Grindu
Art. 1. Comisia locală de ordine publică se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este
necesar, la convocarea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali.
Art. 2. Şedinţele comisiei locale de ordine publică sunt conduse de primar.
Art.3. Şedintele comisiei locale de ordine publică se desfăşoaraă legal in prezenţa
majorităţii membrilor săi.
Art. 4 Comisia decide cu majoritatea in funcţie a membrilor săi asupra problemelor
supuse dezbaterii.
Art. 5 Comisia locala de ordine publica are următoarele atribuţii:
a) asigură cooperarea dintre instituţiile si serviciile publice cu atribuţii in domeniul
ordinii si al siguranţei publice la nivelul comunei Grindu.
b) avizează proiectul regulamentului de organizare si funcţionare a poliţiei locale;
c) elaborează proiectul planului de ordine si siguranţă publică al comunei Grindu pe
care il actualizează anual.
d) analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii si siguranţei publice la nivelul
comunei şi face propuneri pentru soluţionarea deficienţelor constatate şi pentru prevenirea
faptelor care afectează climatul social;
e) evaluează cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al
poliţiei locale;
f) prezintă autorităţii deliberative rapoarte anuale asupra modului de indeplinire a
prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică al comunei.
In baza concluziilor desprinse din analizele efectuate propune autorităţilor
administraţiei publice locale iniţierea unor proiecte de hotărâri prin care să se previna faptele
care afecteaza climatul social.
g) prezintă Consiliului Local Grindu măsurile necesare pentru buna funcţionare a
poliţiei locale şi pentru incadrarea activităţii acesteia in normele si procedurile stabilite de
unitatea de reglementare.
Art. 6 Secretariatul comisiei locale este asigurat de persoane cu atribuţii in acest sens,
desemnate prin dispoziţia primarului.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Dumitrache Niculescu Elena

