ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SFINTU GHEORGHE

HO TĂ R Â R E
privind constituirea Comisiei Locale de ordine publică
la nivelul comunei Sfintu Gheorghe

Consiliul Local al comunei Sfintu Gheorghe, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa din data de 25 martie 2011,
Având în vedere:
expunerea de motive a d-nei primar inregistrata la nr. 756 / 07.03.2011
raportul viceprimarului inregistrat la nr. 764/08.03.2011
raportul de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină , nr. 5/ 17.03.2011
prevederile art. 28, 29 din Legea nr. 155/2010 legea poliţiei locale,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (6) lit. “a” pct. 7, respectiv art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 – Se aprobă constituirea Comisiei Locale de ordine publică la nivelul comunei , în următoarea componenţă:
d-na Gomes Iuliana Livia – Primarul comunei Sfintu Gheorghe,
d-l Radu Vasile – Şeful Poliţiei , comunei Sfintu Gheorghe,
Seful Poliţiei locale Sfintu Gheorghe,
- d-na Nita Tamara Ionela– secretar al , comunei Sfintu Gheorghe ,
d-l Vlasceanu Lucian - consilier local,
d –l Ionita Liviu Radu - consilier local,
d –l Stefan Iulian - consilier local.

Art. 2 – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei locale de ordine publică a comunei Sfintu Gheorghe,
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 – La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local Sfintu Gheorghe nr.
14 din data de 17 martie 2011 .
Art. 4 – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei Sfintu Gheorghe , precum şi pe site-ul
propriu .
Art. 5 – În vederea aducerii la îndeplinire, prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor nominalizate la art. 1, prin grija
secretarului comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Aldea Corneliu Secretar al comunei
Nita Tamara Ionela

Nr. 12
Adoptata la Sfintu Gheorghe
Azi 25.03.2011

CONTRASEMNEAZA,

Anexa la H.C.L. nr.12/25.03.2011
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul comunei
Sfintu Gheorghe

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 Şedinţele comisiei locale de ordine publică se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii membrilor săi.
Art. 4 Comisia decide cu majoritatea în funcţie a membrilor săi asupra problemelor supuse dezbaterii.
Art. 5 Comisia locală de ordine publică are următoarele atribuţii:
a) asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi al siguranţei publice la
nivelul comunei Sfintu Gheorghe;
b) avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
c) elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al comunei Sfintu Gheorghe, pe care îl actualizează
anual;
d) analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii şi 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 îndeplinire a prevederilor planului de ordine şi
siguranţă publică al comunei. În baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autorităţilor
administratiei publice locale iniţierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează
climatul social.
g) prezintă Consiliului Local Sfintu Gheorghe măsurile necesare pentru buna funcţionare a poliţiei locale şi pentru
încadrarea activităţii acesteia în normele şi procedurile stabilite de unitatea de reglementare.
Art.6 Secretariatul comisiei locale este asigurat de persoane cu atribuţii în acest sens, desemnate prin dispoziţia
primarului.

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
Aldea Corneliu
Nita Tamara Ionela

CONTRASEMNEAZA,
Secretar al comunei

