ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA UMBRARESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARJB:A nr.

5

din 17.09.2019
privind : constituirea comisiei locale de ordine publi a a comunei Umbraresti, judetul

Galati si aprobarea Regulamentullui de or anizare si functionare a acesteia
-------------------------------------·~~~~----------------------------Initiator- Stoica Paraschiv- primar al comunei Umbr esti, judetul Galati;
Numarul si data depunerii proiectului de hotarare: 703 din 12.09.2019

Consiliul Local al comunei Umbraresti, judetul alati, intrunit in sedinta extraordinara
din data de 17.09.2019;
Avand in vedere referatul de aprobare al initiate lui inregistrata sub nr. 7035 din
12.09.2019;
A vand in vedere raportul de specialitate into emit de administratorul public si inregistrat
sub nr. 7036 din 12.09.2019;
Avand in vedere avizele comisiilor de specialitat ale consiliului local;
Avand in vedere prevederile art.28 si 29 din Leg a nr.155/2010 a Politiei locale,
repub1icata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 129 aiin.(2) lit. ) coroborat cu alin.(7), lit. g) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In baza art. 139 alin.(3) lit.i) si ale art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;

HOTARASTE:
Art.l. Se constituie comisia !ocala de ordine publi a a comunei Umbraresti, judetul Galati,
in urmatoarea componenta:
Prim rul comunei Umbraresti
- Presedinte : Stoica Paraschiv Seer tarul comunei
- Secretar: Andronic Georgeta Post olitie Umbraresti
- Membri: Ivan Mariana - Condrache Marice!
- Pogor Iordache
- Iancu V alerica
Art.2. Modul de organizare si functionare a comisi i locale de ordine publica este
reglementat prin Regulamentul de organizare si fimctionar a comisiei locale de ordine publica,
conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotar re.
Art.3. Prezenta hotan1re va fi adusa la indeplinire in grija Primarului comunei.
tt"L~~;zeJQta hotan1re se comunica, prin grija se retarului comunei, in termenul prevazut
judetului Galati si se va aduc la cunostinta publica.

SEDINTA,

CON TRASEMNEAZA,
SECRETAR,
ANDRONI GEORGETA

Anex Ia HCL nr. 59 din 17.09.2019

REGULAMENT DE ORGANIZARE S FUNCTIONARE
A COMISIEI LOCALE DE ORDIN ' PUBLICA A
COMUNEI UMJBRARE TI

Art.1. (1) - Comisia LocaHi de Ordine Publica a co unei Umbraresti, judetul Galati este
un organism cu rol consultativ, care emite avize cu caracter consultativ, referitor Ia organizarea
si functionarea politiei locale , potrivit competentelor si dom niilor de aplicare stipulate in Legea
nr.155/2010 a politiei locale, republicata, cu modifkarile si ompletarile ulterioare, precum si in
H.G. nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului ca ru de organizare si functionare a
politiei locale.
(2) - Comisia Locala de Ordine Publica a co nei Umbraresti analizeaza periodic
activitatile de mentinere a ordinii ~i lini~tii publiee derulat de ditre Politia LocaUi a comunei
Umbraresti Ia nivelul localitatilor componente.
(3) - Comisia LocaHi de Ordine Publica funct oneaza in temeiul art.28 din Legea
nr.l55/20 10 - Legea Politiei Locale ~i i~i des!a~oara activitatea in temeiul prezentului
Regulament.
Art.2. - Constituirea Comisiei Locale de Ordin Publica precum ~i modificarea
componentei acesteia se face de catre Consiliul Local prin h tan1re.
Art.3. - Sedintele Comisiei Locale de Ordine Public sunt conduse de Primarul comunei
Umbraresti.
Art.4. - Secretariatul Comisiei Locale de Ordine P lica se asigura de catre secretarul
comunet.
Art.S - Comisia Locala de Ordine Publica are urmato rele atributii:
a) asigura cooperarea dintre institutiile ~i serviciile publ ce cu atributii in domeniul ordinii ~i
al sigurantei publice Ia nivelul satelor componente al comunei;
b) avizeaza proiectul regulamentului de organizare ~i functionare a politiei locale a
comune1;
c) elaboreaza proiectul planului de ordine ~i siguranta publica al comunei Umbraresti, pe
care il actualizeaza anual;
d) analizeaza periodic activitatile de mentinere a ord nii ~i sigurantei publice la nivelul
comunei ~i face propuneri pentru solutionarea deficientelor constatate ~i pentru
prevenirea faptelor care afecteaza climatul social;
e) evalueaza cerintele specifice ~i face propuneri priv· d necesarul de personal al politiei
locale;
f) prezinta Consiliului local rapoarte anuale asupra m dului de indeplinire a prevederilor
planului de ordine ~i siguranta publica al comunei.
Art. 6. In baza concluziilor desprinse din :analizele fectuate, Comisia Locala de Ordine
Publica, propune autoritatii administratiei publice locale , ini ierea unor proiecte de hotan1ri , prin
care sa se previna faptele care afecteaza climatul social .
Art.7. (1). Comisia locala se reuneste trimestrial sau ori de cate ori este necesar, Ia
convocarea primarului sau a unei treimi din numarul consili ilor locali.
(2) Comisia locala de ordine publica este legal intrunita in rezenta majoritatii membrilor sai si
hotaraste prin votul a jumatate plus unul din numarul memb ilor prezenti, in caz de paritate votul
primarului fiind hotarator.
(3) Comisia locala de ordine publica este un organism ca e, in indeplinirea atributiilor legale,
emite avize cu rol consultativ, care se semneaza de presedint si secretarul comisiei.
Art.S. Comisia locala dee ordine publica va functi na si isi va desfasura activitatea Ia
sediul Primariei comunei Umbraresti.

Art.9. (1) Sedintele Comisiei locale de ordine public pot fi ordinare sau extraordinare si
sunt conduse de Primarul comunei Umbraresti, iar in lipsa ac stuia de un membru mandatat.
(2) Comisia locala de ordine publica este reprezentata de Pri ar, in calitatea sa de presedinte al

acesteia.
(3) Secretariatul comisiei locale de ordine publica este asig rat de persoane cu atributii in acest
sens din aparatul de specialitate al Primarului.
Art.lO. Membrii Comisiei locale de ordine publica s nt convocati Ia sedintele organizate
prin grija secretarului comisiei locale de ordine publica, u eel putin 3(trei ) zile lucratoare
inainte de data stabilita pentru sedinta, acesta trasmitand si o dinea de zi.
Art.ll. In situatii exceptionale, Primarul comunei
braresti poate solicita secretarului
comisiei locale de ordine publica convocarea de indata a embrilor, trasmiterea ordinii de zi
facandu-se telefonic.
Art.12. (1) In cadrul sedintelor Comisiei locale de rdine publica se dezbat propunerile
stabilite pe ordinea de zi de catre initiatorul convocarii comis'ei.
(2) Ordinea de zi a sedintelor se aproba de membrii co isiei, Ia propunerea presedintelui
Comisiei locale de ordine publica.
(3) Presedintele comisiei locale de ordine publica isi po te manifesta acordul cu privire Ia
completarea cu noi propuneri a ordinii de zi.
(4) Membrii Comisiei locale de ordine publica au dreptul s ia cuvantul la fiecare punct de pe
ordineade zi, cu incuviintarea presedintelui.
Art.13. (1) Dezbaterile din sedintele Comisiei I cale de ordine publica, precum si
modul in care si-a exercitat votul fiecare membru, se conse neaza intr-un proces verbal care va
fi semnat de membrii prezenti.
(2) Secretarul Comisiei locale de ordine publica va cons itui dosare speciale, numerotate si
semnate, care vor cuprinde procesul vwrbal si documentatia 'e a fost dezbatuta.
Art.14. Avizele sunt emise de comisia Iocala de or ine publica in termen de maximum
30 de zile de Ia primirea documentatiei complete.
Art.lS. Secretarul Comisiei locale de ordine publica ndeplineste urmatoarele atributii:
a) patreaza legatura cu membrii comisiei locale de ordi e publica instiintandu-i cu privire Ia
data desfasurarii sedintei si transmite ordinea de zi;;
b) asigura intocmirea sau dupa caz redactarea procesulu verbal de sedinta si inmaneaza
membrilor comisiei locale de ordine publica in vederea sem rii;
c) constituie dosare speciale , numerotate si semnate, ca e vor cuprinde procesul verbal si
documentatia ce a fost dezbatuta;
d) are in pastrare si asigura arhivarea documetelor comi iei locale de ordine publica;
e) transmite avizele cu rol consultativ emise de comisia local a de ordine publica catre
institutiile solicitate.
Art.16. (1) Prezentul Regulament de organizare si fu ctionare al comisiei locale de ordine
publica este supus dezbaterii si aprobarii Consiliului local al omunei Umbraresti.
(2) Modificarea sau completarea prezentului regulament s poate face numai prin hotarare a
Consiliului local, cu respectarea prevederilor Legii nr.155/2 10 a politiei locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si HG nr. 1332/2010 privind aprobarea
regulamentului cadru de organizare si functionare a politiei l cale.
Art.17. - Prezentul Regulament se va aduce la cuno inta publica , prin grija secretarului
comunet.

