
                                                       

 

 

                                                                H O T Ă R Â R E 
         privind constituirea Comisiei Locale de ordine publ ică la nivelul comunei Ciulni ţa  

   

Consiliul local al comunei Ciulniţa, întrunit în şedinţa ordinară  din 28.01.2011 

          Având în vedere: 

-prevederile art. 28, 29 din Legea nr. 155/2010 legea poliţiei locale, 

Examinând: 

-referatul de aprobare  al  primarului comunei Ciulniţa; 

-raportul  compartimentului de specialitate din cadrul aparatului primarului comunei Ciulniţa 

-raportul  comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină din cadrul Consiliului local al comunei Ciulniţa ; 

 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (6) lit. “a” pct. 7, respectiv art. 45 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 Ciulniţa, în 
următoarea componenţă:  

 -  Gheorghe Stelică    -Primarul comunei Ciulniţa,  

 - Barangă George     -Şeful Postului de Poliţie Ciulniţa,  

 - Şeful Poliţiei Locale Ciulniţa,  

 - Ţigău Daniel Orlando   -secretar al comunei Ciulniţa,  

 -  Belu Ionuţ     -consilier local,  

 - Gheorghe Gheorghe   -consilier local,  
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 - Voicu Claud    -consilier local.  

Art.2  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei locale de ordine publică 
a comunei Ciulniţa, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei comunei 
Ciulniţa. 

Art.4  În vederea aducerii la îndeplinire, prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor 
nominalizate la art. 1, prin grija secretarului comunei Ciulniţa.  

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                         BORCEA CONSTANTIN                         CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 

                ŢIGĂU DANIEL-ORLANDO 

   NR. 4 

   ADOPTATĂ LA CIULNIŢA 

   ASTĂZI 28.01.2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă la HCL Ciulniţa nr.4 /  28.01.2011 
  

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Locale  

de Ordine Publică la nivelul comunei Ciulniţa  

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 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 Ciulniţa;  

b) avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;  

c) elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al comunei Ciulniţa, pe care îl 

actualizează anual;  

d) analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la nivelul comunei Ciulniţa 

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 Ciulniţa. 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 Ciulniţa măsurile necesare pentru buna funcţionare a poliţiei locale şi 

pentru încadrarea activităţii acesteia în normele şi procedurile stabilite de unitatea de reglementare.  

Art.3  Şedinţele comisiei locale de ordine publică sunt conduse de primar.  

Art.4 Şedinţele comisiei locale de ordine publică se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii membrilor 

săi.  

Art.5 Comisia decide cu majoritatea în funcţie a membrilor săi asupra problemelor supuse dezbaterii.  

Art.6 Secretariatul comisiei locale este asigurat de persoane cu atribuţii în acest sens, desemnate prin 

dispoziţia primarului.                             

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                         BORCEA CONSTANTIN                               CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 

                ŢIGĂU DANIEL-ORLANDO 

 


