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PROIECT   

          

 

HOTĂRÂRE 

privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publica Techirghiol 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

…………………., 

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de dl.primar – 

Soceanu Iulian-Constantin, avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3, 

         Având in vedere: 

- prevederile art.28 si art.29 din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu 

modificările si complpetările ulterioare; 

Văzând prevederile art. 129, alin. 2, lit.d, alin.7 lit.g din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, 

In temeiul prevederilor, art. 139, alin. 1 coroborat cu art.196 alin.1 lit.a din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

ART. 1.  Se constituie Comisia Locală de Ordine Publică Techirghiol, organism cu rol 

consultativ, cu urmatoarea componență: 

     -  Primarul orașului Techirghiol 

     -  Secretarul al orașului Techirghiol 

     -  Șeful Poliției Române a orașului Techirghiol 

     -  Șeful Poliției Locale a orașului Techirghiol 

     -  Consilier local - ........................................ 

     -  Consilier local - ........................................ 

     -  Consilier local - ....................................... 

 

ART. 2. (1) Secretariatul Comisiei Locale de Ordine Publică Techirghiol este asigurat de către 

persoane cu atribuții in acest sens din aparatul de specialitate al Primarului orașului Techirghiol. 

(2)Secretariatul Comisiei Locale de Ordine Publică se constituie prin dispoziție a 

Primarului orașului Techirghiol. 

 

ART. 3. Comisia Locală de Ordine Publică Techirghiol funcționează conform Regulamentului 

de Organizare si Funcționare al Comisiei Locale de Ordine Publică Techirghiol, prevazut în 

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART. 4. La data prezentei, orice alte hotărâri si dispoziții contrare se abrogă. 

 

ART. 5. Primarul orașului Techirghiol, membrii si secretariatul Comisiei Locale de Ordine 

Publică Techirghiol, Serviciul Poliție Locală Techirghiol vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competențelor. 
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ART.6 - Secretarul general al oraşului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj, o va 

comunica persoanelor şi instituţiilor interesate iar primarul o va duce la îndeplinire. 

                      

 Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …….. voturi pentru, …. voturi împotrivă,  ….. 

abţineri, din totalul de 15 consilieri în funcţie . 

Techirghiol, astăzi – ............................ 

 Nr. ........................ 

 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

VIZAT PENTRU LEGALITATE, 

SECRETAR GENERAL, 

DR.JR. NICULINA PAROŞANU 
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                                                                                 Anexa la H.C.L. nr ______ /______________ 

 

 

Regulamentul de organizare și funcționare  

al Comisiei Locale de Ordine Publică a orașului Techirghiol  

 

 

Art. 1.  Comisia Locală de Ordine Publică Techirghiol este constituită în conformitate cu 

prevederile Legii poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificarile și completările 

ulterioare, denumită in continuare Comisia Locala 

Art. 2. Comisia Locală de Ordine Publică se organizează și funcționează conform prezentului 

Regulament, elaborat in baza Legii poliței locale nr. 155/2010, republicata, cu modificarile și 

completarile ulterioare.  

Art. 3. Comisia Locală de Ordine Publică este formată din Primarul orașului Techirghiol, Șeful 

Poliției Române a orașului Techirghiol, Șeful Poliției Locale a orașului Techirghiol, Secretarul al 

orașului Techirghiol si 3 consilieri locali desemnati de Consiliul Local al orașului Techirghiol. 

Art. 4. Comisia Locală iși desfășoară activitatea la sediul Primarie orașului Techirghiol din str. 

Doctor Victor Climescu, nr.24 

Art. 5.  Comisia Locala are următoarele atribuții: 

a) asigură cooperarea dintre instituțiile si serviciile publice cu atribuții in domeniul ordinii și al 

siguranței publice la nivelul orașului Techirghiol; 

b) elaboreaza proiectul planului de ordine si singuranța publică al orașului Techirghiol, pe care 

il actualizează anual; 

c) analizează periodic activitățiile de menținere a ordinii si siguranței publice la nivelul 

orașului Techirghiol si face propuneri pentru solutionarea deficientelor constatate și pentru 

prevenirea faptelor care afecteaza climatul social; 

d) evalueaza cerințele specifice și face propuneri privind necesarul de personal al politiei 

locale; 

e) prezintă Consiliului Local al oraşului Techirghiol rapoarte anuale asupra modului de 

îndeplinire a prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică al oraşului Techirghiol. În baza 

concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autoritaţiilor administraţiei publice locale 

iniţierea unor proiecte de hotărâri prin să se prevină faptele care afecteazăclimatul social. 

Art. 6.  Comisia Locală se reuneşte trimestrial sau ori de cate ori este necesar, la convocarea 

Primarului oraşului Techirghiol sau a unei treimi din numarul consilierilor locali.  

Art. 7. (1) Convocarea membrilor Comisiei Locale la şedinţele acesteia se face prin grija 

secretarului Comisiei Locale, cu cel puţin 3 zile lucrătoare inainte de data stabilită pentru 

şedinţă. Odată cu convocarea şedinţei secretariatul Comisiei Locale va transmite si ordinea de zi. 

(2) Convocarea se face prin e-mail sau, dupa caz, prin adresă transmisă oficial si/sau fax 

fiecărui membru al Comisiei Locale 

(3) Convocarea la inițiativa consilierilor locali se pace prin secretariatul Comisiei Locale, 

prin depunerea solicitarii semnate de către cel putin o treime din consilierii locali, in termen de 5 

zile lucrătoare inainte de data ședinței. 

 Art. 8. (1) În situații excepționale, Primarul orașului Techirghiol poate convoca ședința imediat. 

(2) Convocarea si transmiterea ordinii de zi se fac telefonic sau prin e-mail. 
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Art. 9. Ședințele Comisiei Locale sunt conduse de Primatul orașului 

Techirghiol. În lipsă sa, acesta mandatează pe unul din membrii Comisiei Locale pentru a 

conduce ședința.  

 Art. 10. Discuțiile purtate în plenul Comisiei Locale se consemneaza in procesul-verbal de 

ședință care se incheie dupa fiecare întrunire a Comisiei Locale si se semnează de către membrii 

prezenți și de secretarul Comisiei Locale. 

Art. 11. (1) Secretariatul Comisiei Locale este asigurat de persoanele cu atribuții in acest sens, 

din apartul de specialitate al Primarului orașului Techirghiol 

               (2) Secretariatul Comisiei Locale se constituie prin dispoziție a Primarului orașului 

Techirghiol  

 Art. 12. (1) Secretariatul Comisiei Locale are umatoarele atribuții : 

           -  efectueaza demersurile necesare pentru anunțarea membrilor Comisiei Locale cu privire 

la data desfașurării lucrărilor si a ordinii de zi; 

           -  asigură redactarea procesului verbal de ședință și înmânarea acestuia mebrilor Comisiei 

Locale in vederea semnării; 

           -   asigură arhivarea documentelor Comisiei Locale. 

Art. 13. În exercitarea atribuțiilor sale, in privința organizării si functionării Serviciului Poliție 

Techirghiol, Comisia Locala emite avize cu caracter consultativ. 

Art. 14. Avizul se emite cu votul majorității membrilor Comisiei Locale. 

Art. 15. Termenul de emitere a Avizului este de maximum 30 zile de la primirea documentației 

complete 

 Art. 16. Avizul se transmite către instituția solicitantă prin grija secretarului Comisiei Locale. 

 

 

 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

 

 

 

VIZAT PENTRU LEGALITATE, 

SECRETAR GENERAL, 

DR.JR. NICULINA PAROŞANU 
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Nr..................... din .............................. 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

asupra proiectului de hotărâre privind constituirea  

Comisiei Locale de Ordine Publică 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.155/2010 a poliţiei locale – 

republicată, modificată și completată, la nivelul fiecărei unități administrativ - teritoriale unde 

funcţionează poliţia locală se organizează şi funcţionează comisia locală de ordine publică, prin 

hotărâre a consiliului local. 

Aceasta este constituită din: primar, şeful unităţii/structurii teritoriale a Poliţiei Române 

sau reprezentantul acestuia, şeful poliţiei locale, secretarul general al unităţii administrativ - 

teritoriale şi 3 consilieri locali, desemnați de autoritatea deliberativă.  

Şedinţele comisiei locale sunt conduse de primar, iar modul de funcţionare a comisiei 

locale este stabilit prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia. 

Față de cele susmenționate, propun constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare. 

 

 

 

 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 
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Nr. 5832 /15.03.2021 
Operator de date cu caracter personal  nr. 2265 

POLIȚIA LOCALĂ  ORAŞ TECHIRGHIOL  

Nesecret, 

 

                                                                                                                        Aprobat, 

                                                                                                                       PRIMAR 

                                                                                            SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN 

 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
cu privire la proiectul de hotărâre privind constituirea 

Comisiei locale de ordine publică a orasului Techirghiol 
 
 
        Ținand cont de prevederile art. 28 din Legea nr. 155/2010 a poliției locale, republicata, cu 

modificarile și completarile ulterioare, respectiv :  
   (1) La nivelul fiecarei comune, al fiecarui oraș, municipiu și sector al municipiului București 

unde functioneaza politia locală se organizeaza și functionează comisia locală de ordine 

publică, prin hotarare a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului 

București, denumită în continuare comisia locală, care este un organism cu rol  consultativ. 

 (2) Comisia locală este constituită, dupa caz, din: primar, respectiv primarul general în cazul 

municipiului București, 5eful unitatii/structurii teritoriale a Poliției Române sau reprezentantul 

acestuia, 5eful politiei locale, secretarul unitatii administrativ-teritoriale și 3 consilieri locali, 

respectiv consilieri generali rn cazul municipiului București, desemnati de autoritatea 

deliberativa. 

 (3) $edintele comisiei locale sunt conduse de primar, respectiv de primarul general în cazul 

municipiului București.  

( 4) Modul de functionare a comisiei locale se stabilește prin regulamentul de organizare și 

functionare a acesteia, adoptat de consiliul local, respectiv de Consiliul General al Municipiului 

București. 

  

Luand in considerare interesul comunitatii locale cu privire la asigurarea și mentinerea ordinii și 

liniștii publice pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Constanta, precum și pentru 

apararea drepturilor și libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private și publice, 

prevenirea și descoperirea infractiunilor, consideram necesara constituirea comisiei locale de 

ordine publica la nivelul orașului Techirghiol  care sa indeplineasca atributiile prevazute de art. 

29 din Legea nr. 155/2010, respectiv:  

a) asigura cooperarea dintre institutiile și serviciile publice cu atribuții în domeniul ordinii și al 

sigurantei publice la nivelul unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale; 

 b) avizeaza proiectul regulamentului de organizare și functionare a politiei locale; 

 c) elaboreaza proiectu/ planului de ordine și siguranta publica al unitatii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale, pe care îl actualizează anual; 

 d) analizează periodic activitatile de mentinere a ordinii și sigurantei publice la nivelul 

unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale și face propuneri pentru solutionarea deficientelor 

constatate și pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;  

e) evalueaza cerintele specifice și face propuneri privind necesarul de personal al politiei locale;  

f) prezinta autoritatii deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor 

planului de ordine și siguranță publică al unitatii/subdiviziunii administrative-teritoriale.  
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(1) Secretarul comisiei locale este asigurat de persoane cu atributii in 

acest sens din aparatul de specialitate al primarului; 

 

(2) Comisia locala se reuneste trimestrial sau de cate ori este necesar, la convocarea 

primarului/primarului generala al municipiului Bucuresti sau a unei treimi din numarul 

consilierilor locali/ consilierilor generali. 

 

În baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propunem autoritatilor administratiei 

publice locale initierea unor proiecte de hotarari prin care sa se previna faptele care afecteaza 

climatul social, propunem inițierea unui proiect de hotarare privind constituirea comisiei locale 

de ordine publica a 

orașului Techirghiol,  și supunerea acestuia spre dezbatere  și  aprobare  Consiliului local al 

orasului Techirghiol . 

 

  

 

              Secretar, 

Jr. Dr. Paroșanu Niculina 

 

                                                                                                              Intocmit, 

                                                                                                Sef Serviciu Poliția Locală, 

                                                                                                         Floarea Lucian  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Str. Dr. Victor Climescu nr. 24, cam. 13, Oraș  Techirghiol, Jud. Constanţa,  

tel. 0736635794 - fax.  0241-735314 

 

 

 


