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JUDETUL BOTO$ANI PRQIECT DE HQTARAREI
MUNICIPIUL BOTOSANI ~,.

CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
privind reorganizarea Comisiei locale de ordine publicã a municipiului Boto~ani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTO$ANI,
analizând propunerea domnului Primar Cosmin lonut Andrei privind reorganizarea Comisiei

locale de ordine publicä a municipiului Boto~ani, vàzând referatul de aprobare al proiectului de
hotãrâre,

väzând referatul de aprobare al proiectului de hotArâre, raportul de specialitate a! Serviciului
resurse umane nr.4924 din 02.11.2020, precum ~i raportul de avizare a! Comisiei de specialitate a
Consiliului Local,

In baza dispozi~iilor art. 28 ~i art. 29 din Legea Poli~iei locale nr. 155/2010, cu modificärile ~i
completärile ulterioare,

In temeiul art. 139 alin. (1) ~i art.196 aIm. (1) lit, a) din Ordonanta de urgen~A a Guvernului nr.
57/2019 din 3 julie 2019 privind Codul administrativ, publicatä In Monitorul Oficial al României nr.
555 din 5 julie 2019, cu modificärile ~i completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 (1) Se reorganizeazä Comisia localA de ordine publicä a municipiului Boto~ani, In
urmätoarea componen~ä:

- Cosmin lonut Andrei, Primarul municipiului Boto~ani;
- Comisar ~ef Adrian Doloi, ~eful Politiei municipiului Boto~ani;
- Director executiv loan Onutu, ~eful Politiei locale a municipiulul Boto~ani;
- loan Apostu, secretarul general al municipiului Boto~ani;
- consilier local,
- consilier local,
- consilier local,

(2) Comisia localä de ordine publicä a municipiului Boto~ani exercitã atributiile preväzute
de art. 29 aim. (1) din Legea nr. 155/2010.

Art. 2 Pe data inträrii in vigoare a prezentei hotärâri, Hotärârea Consiliului Local nr. 155 din
24 august 2016 se abroga.

Art. 3 Primarul municipiuiui Botosani, prin serviciile de specialitate ~i persoanele desemnate in
Comisia localà de ordine publica a municipiului Boto~ani vor asigura ducerea la Indeplinire a
prevederile prezentei hotãrâri.

Initiator, Avizat pentru legalitate,
Primar, Secretar general,

Cosmin lonut ndrei loan Apostu
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Komanla
Jude~uI I3oto~ani
Municipiul BoIo,cani

(~F 3372882

Nr. INT. 4925 din 02.11.2020

APROBAT,
Pr mar,

Cosmin Ii nut Andrel

REFERAT DE APROBARE

Având In vedere proiectul de hotärâre privind reorganizarea Comisiei Locale de

Ordine PublicA, va rugam sã aproba~i supunerea spre dezbatere ~i aprobare In ~edinta

Consiliului Local al Municipiului Boto~ani, a proiectului de hotärâre in forma prezentatA.

Director executiv, ~efAerviciu,

Mirela An’ Dumitrescu
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Primäria Municipiului Boto~ani
Serviciul Resurse Umane
Nr. 4924 din 02 noiembrie 2020

Raport de specialitate

In conformitate cu prevederile art. 28 din Legea politiei locale nr. 155 /2010, la nivelul

fiecärui municipiu unde este Inflintat serviciul public de politie localä, se organizeazä ~i func~ioneazA

Comisia Localà de Ordine Public~, prin hotãrâre a consiliului local, denumitã In continuare comisia

localã, care este un organism cu rol consultativ.

Comisia localã este constituitA, din: primar, ~eful unitätii/structurij teritoriale a Poli~iei Române sau

reprezentantul acestuia, ~eful poli~iei locale, secretarul general al unitatii administrativ-teritorjale ~i 3

consilieri locali, desemnati de autoritatea deliberatjvà.

S edintele sunt conduse de primar, jar modul de func~ionare a comisiei locale se stabile~te prin

regulamentul de organizare ~i functionare a acesteia, adoptat de consiliul local.

Comisia localä are urmätoarele atributii:

a) asigurã cooperarea dintre institutiile ~i serviciile publice cu atributii in domeniul ordinii ~i al

siguran~ei publice la nivelul unitãtii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

b) avizeazA proiectul regulamentului de organizare ~i functionare a poIi~iei locale;

c) elaboreazã proiectul planului de ordine ~i siguran~ä publica al unitä~ii/subdiviziunii administrativ

teritoriale, pe care Ii actualizeazä anual;

d) analizeazã periodic activitä~ile de mentinere a ordinii ~i siguran~ei publice la nivelul

unitä4ii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ~i face propuneri pentru solutionarea deficien~elor

constatate ~i pentru prevenirea faptelor care afecteazä climatul social;

e) evalueazä cerintele specifice ~i face propuneri privind necesarul de personal al poli~iei locale;

f) prezintä autoritätii deliberative rapoarte anuale asupra modului de Indeplinire a prevederilor

planului de ordine ~i siguran~a publicä al unità~ii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. ~n baza

concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autoritä~ilor administratiei publice locale

initierea unor proiecte de hotärâri prin care sä se previnA faptele care afecteazä climatul social.

Secretariatul comisiei locale este asigurat de persoane cu atribu~ii In acest sens din aparatul de

specialitate al primarului.

Comisia localA se reune~te trimestrial sau on de câte on este necesar, la convocarea primarului

sau a unei treimi din numärul consilierilor locali.

Având in vedere legalitatea propunerii, vä rugãm sa analizati ~i sa hotärâti.

Director exec~ith~, $e~~erviciu,
Mirela A~Dumitrescu


