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HOTĂRÂRE

privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Locale de Ordine Publică 
de la nivelul Primăriei Orașului Recaș

                         Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,
 
Având în vedere:

 proiectul de hotărâre inițiat  de primarul orașului  Recaș privind  organizarea şi funcţionarea
Comisiei Locale de Ordine Publică de la nivelul Primăriei Orașului Recaș;  

 expunerea  de  motive  întocmită  de  primarul  orașului  Recaș,  înregistrată  sub  nr.  8.634  /
31.05.2017;

 referatul cu nr. 8.635 / 31.05.2017 întocmit de secretarul orașului Recaş;
 prevederile art. 28 şi 29 din Legea nr. 155/2010, legea poliţiei locale;
 prevederile H.G. nr.  1.332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi

funcţionare al poliţiei locale;
 prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi d), coroborat cu alin. (6), lit. a), pct. 7, 9, şi art. 45 din

Legea  nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art.  1. –  Începând cu data  prezentei  hotărâri  se  aprobă organizarea  şi  funcţionarea  Comisiei
Locale de Ordine Publică de la nivelul  Primăriei  Orașului  Recaș – organism cu rol  consultativ,
conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Comisia Locală de Ordine Publică de la nivelul Primăriei Orașului Recaș este constituită
din: 

- PAVEL TEODOR – primar oraș Recaș; 
- DINU LIVIU, comisar – șef Poliția orașului Recaș;
- BERZESCU DORU - ADRIAN – şef Serviciu Poliție Locală Recaș;
- MOLDOVAN CĂTĂLINA – secretar oraș Recaș;
- CARCEA CONSTANTIN – consilier local;
- RUS AUGUSTIN – consilier local;
- TOMUȘ CIPRIAN COSMIN - consilier local.

Art.  3. –  Începând  cu  data  prezentei  Hotărârea  Consiliului  Local  al  orașului  Recaș  nr.  31  /
26.03.2013 își încetează aplicabilitatea. 

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timiş;
- Primarului Oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primăriei oraşului Recaş;
- Membrilor comisiei;   
- Cetăţenilor prin afişare la sediul primăriei şi mass – media locală.

             
                                           Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnează
                                                  Consilier                                       Secretar oraș

                                     Ștefan BUGA                             Jr. Cătălina MOLDOVAN
Recaş, 31.05.2017
Nr. 193
Adoptată cu 14 voturi “pentru”
Nr. de consilieri prezenți: 15

Nr. de mandate: 15
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                    Anexa nr. 1 la H.C.L. Recaș nr. 193 / 31.05.2017

REGULAMENT  
de organizare şi funcţionare a Comisiei Locale de Ordine Publică

Capitolul I   
Dispoziţii generale

Art.  1.  Comisia  Locală  de  Ordine  Publică,  denumită  în  continuare  „comisia
locală", care va fi înfiinţată prin Hotărâre a Consiliului Local al Oraşului Recaş, având ca
temei legal prevederile Legii nr. 155/12.07.2010 a poliţiei locale.

Art.  2. Comisia locală este organism cu rol consultativ şi emite avize consultative
referitor la organizarea şi funcţionarea poliţiei locale, potrivit competenţelor şi domeniilor
stipulate în Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale şi H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea
Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.

Capitolul II
Componenţa Comisiei Locale de Ordine Publică

Art. 3. (1) Comisia locală este constituită din: Primarul Oraşului Recaş, şeful Poliţiei
Oraşului  Recaş  sau  reprezentantul  acestuia,  şeful  Poliţiei  Locale  Recaş,  secretarul
Oraşului Recaş şi 3 consilieri locali, desemnaţi de către Consiliul Local al Oraşului Recaş.

            (2) Componenţa Comisiei Locale de Ordine Publică va fi prevăzută în anexa
la prezentul  Regulament şi  va fi  aprobată prin  Hotărâre de Consiliu Local  al  Oraşului
Recaş.

Art.  4. Funcţia de preşedinte al comisiei locale este îndeplinita de către Primarul
Oraşului Recaş.

Art. 5. (1) Calitatea de membru al comisiei locale se pierde în cazul în care acesta
nu mai îndeplineşte funcţia care a determinat desemnarea sa.

           (2) Membrii care si-au pierdut calitatea în condiţiile prevăzute la alin. (1) sau
din  alte  motive  care îi  împiedica  sa  îsi  îndeplinească în  mod corespunzător  atribuţiile
conferite de aceasta calitate, vor fi înlocuiţi cu consilieri locali desemnaţi de Consiliul Local
Recaş sau de persoanele ce exercită funcţiile prevăzute de art. 3 alin. (1).

Capitolul   III
Funcţionarea Comisiei Locale de Ordine Publică

Art. 6. (1) Comisia locală se reuneşte trimestrial, sau ori de câte ori este necesar.
(2) Convocarea membrilor  comisiei  se face de către Primarul  Oraşului

Recaş, de către o treime din numărul consilierilor locali sau de către 2/3 din componenţa
comisiei locale.

(3) Convocarea se face in scris, prin intermediul secretariatului comisiei,
cu cel puţin 3 zile lucrătoare inaintea şedinţelor.

(4) Odată  cu  notificarea  convocării,  sunt  puse  la  dispoziţia  membrilor
comisiei  locale materialele inscrise pe ordinea de zi  şi  se vor  preciza data,  ora,  locul
desfăşurării si ordinea de zi a acesteia.

(5) In toate cazurile convocarea se consemnează in procesul-verbal al
şedinţei comisiei locale.



Art. 7. (1) Şedinţele comisiei locale sunt conduse de către Primarul Oraşului Recaş
şi se desfăşoară în sediul autorităţii locale, situat în Recaş, Calea Timişoarei nr. 86.

            (2) Secretariatul comisiei este asigurat de persoane cu atributii in acest sens
din aparatul de specialitate al primarului.

Art.  8.  (1) Comisia  este  legal  întrunită  în  prezenţa  majorităţii  membrilor  săi  şi
hotărăşte prin votul a jumătate plus unul din numărul membrilor prezenţi.

(2) În caz de paritate, votul Primarului Oraşului Recaş este hotărâtor.
(3) Hotărârile  comisiei  locale  se  semnează  de  către  preşedinte  şi  de

secretarul comisiei.
Art.  9.  (1) în  cadrul  şedinţelor  Comisiei  Locale  de  Ordine  Publică  se  dezbat

propunerile stabilite pe ordinea de zi.
           (2) Ordinea de zi va fi stabilită de iniţiatorul convocării comisiei locale.
           (3) Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de membrii comisiei, la propunerea

preşedintelui Comisiei Locale de Ordine Publică.
(4)  Ordinea de zi poate fi completată cu propuneri ale membrilor comisiei

locale, numai cu acordul preşedintelui acesteia.
(5) în caz de paritate, se aplică prevederile art. 8 alin. (2) din prezentul

regulament.
Art.  10. Membrii  comisiei  locale  au  dreptul  să  ia  cuvântul,  cu  incuviintarea

preşedintelui, 1a fiecare punct de pe ordinea de zi.
Art. 11. (1) Dezbaterile din şedinţele comisiei locale, precum şi modul în care şi-a

exercitat votul fiecare membru se consemnează într-un proces verbal, ce va fi semnat de
către membrii acesteia şi de persoana care asigură secretariatul.

               (2) Membrii  comisiei  locale,  impreuna  cu  secretarul  acesteia,  isi
asuma, prin semnătura, responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.

              (3) Procesul-verbal si documentele care au fost dezbătute in şedinţa se
depun intr-un dosar special,  care va fi  numerotat şi  semnat,  prin grija persoanei  care
asigură secretariatul şedinţei respective.

Art.  12. La  şedinţele  Comisiei  Locale  pot  participa,  la  invitaţia  primarului,
reprezentanţi ai altor autorităţi sau instituţiilor publice , precum si membrii ai comunităţii
locale.

Art.  13. Comisia  locală  este  reprezentată  de către  Primarul  Oraşului  Recaş,  în
calitatea sa de preşedinte al acesteia.

Capitolul IV 
Atribuţiile Comisiei Locale de Ordine Publică

Art. 14. (1) Comisia locala are următoarele atribuţii principale:
a) asigura cooperarea dintre instituţiile si serviciile publice cu atribuţii in domeniul

ordinii si al siguranţei publice la nivelul Oraşului Recaş;
b) avizeaza proiectul Regulamentului de Organizare si Funcţionare a Politiei Locale

Recaş;
c) elaboreaza proiectul planului de ordine si siguranţa publica al Oraşului Recaş, pe

care ii actualizează anual, având în vedere Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor,
prevăzut de art. 24 din H.G. nr. 1332/2010;

d)  analizeaza  periodic  activităţile  de  menţinere  a  ordinii  si  siguranţei  publice  la
nivelul Oraşului Recaş

e) face propuneri  pentru soluţionarea deficientelor constatate în ceea ce  priveşte
menţinerea ordinii publice si pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;

f) evalueaza cerinţele specifice si face propuneri privind necesarul de personal al
Politiei Locale Recaş;

g) prezinta Consiliului Local al Oraşului Recaş rapoarte anuale asupra modului de
indeplinirc a prevederilor planului de ordine si siguranţa publica al unităţii administrativ-
teritorialc.

h)  propune  autorităţilor  administraţiei  publice  locale  iniţierea  unor  proiecte  de
hotărâri prin care sa se prevină faptele care afectează climatul social.



(2)  In  privinţa  organizării  si  funcţionarii  eficiente  a  politiei  locale,  comisia  locală
îndeplineşte şi atribuţiile următoarele:

a)  analizeaza,  impreuna cu  Consiliul  Local  al  Oraşului  Recaş,  activitatea  politiei
locale, in condiţiile legii, si stabileşte masuri de imbunatatire a activităţii acesteia;

b)  propune  Consiliului  Local  al  Oraşului  Recaş,  masurile  necesare  pentru  buna
funcţionare a Politiei  Locale Recaş,  precum si  pentru incadrarea activităţii  acesteia  in
normele si procedurile stabilite de unitatea de reglementare;

c)  propune  spre  aprobare  Consiliului  Local  Recaş  planul  de  ordine  si  siguranţa
publica al Oraşului Recaş;

d)  stabileşte  indicatorii  minimali  de  performanţă  pentru  activitatea  Poliţiei  Locale
Recaş.

e)  avizează regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  a dispeceratului  în  cadrul
Poliţiei  Locale  Recaş,  ce  constituie  anexă  -  parte  integrantă  -  a  regulamentului  de
organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale Recaş.

Art.15.  Proiectele pentru hotărârile ce urmează a fi adoptate de Consiliul Local, în
conformitate cu cele stabilite în comisia locală , vor fi întocmite de primarul Oraşului Recaş
, prin aparatul de specialitate.

Capitolul   V   Dispoziţii finale  

Art. 16. (1) Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei Locale de
Ordine Publică este supus aprobării Consiliului Local al Oraşului Recaş.

              (2) Modificarea sau completarea Regulamentului se poate face numai prin
hotărâre  a  Consiliului  Local  al  Oraşului  Recaş,  cu  respectarea  prevederilor  Legii  nr.
215/2001 republicată, modificată şi completată, privind administraţia publică locală.

Art.17. Prezentul regulament aşa cum a fost adoptat în şedinţa Consiliului Local al
Oraşului Recaş, va fi publicat în presa locală şi afişat pe pagina de internet a Oraşului
Recaş.

Art.  18.  Regulamentul  de organizare şi  funcţionare a Comisiei  Locale de Ordine
Publică  se  completează cu  prevederile  Legii  nr.  155/2010 a  poliţiei  locale  şi  H.G.  nr.
1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei
locale.

               Preşedinte de şedinţă                         Contrasemnează
                        Consilier                                           Secretar oraș
                     Ștefan BUGA                                Jr. Cătălina MOLDOVAN
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INIŢIATOR: PRIMAR - Ing. PAVEL TEODOR 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE

privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Locale de Ordine Publică 
de la nivelul Primăriei Orașului Recaș

                         Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,
 
Având în vedere:

 expunerea  de  motive  întocmită  de  primarul  orașului  Recaș,  înregistrată  sub  nr.  8.634  /
31.05.2017, privind  organizarea şi funcţionarea Comisiei Locale de Ordine Publică de la
nivelul Primăriei Orașului Recaș;

 referatul cu nr. 8.635 / 31.05.2017 întocmit de secretarul orașului Recaş;
 prevederile art. 28 şi 29 din Legea nr. 155/2010, legea poliţiei locale;
 prevederile H.G. nr.  1.332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi

funcţionare al poliţiei locale;
 prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi d), coroborat cu alin. (6), lit. a), pct. 7, 9, şi art. 45 din

Legea  nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art.  1. –  Începând cu data  prezentei  hotărâri  se  aprobă organizarea  şi  funcţionarea  Comisiei
Locale de Ordine Publică de la nivelul  Primăriei  Orașului  Recaș – organism cu rol  consultativ,
conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Comisia Locală de Ordine Publică de la nivelul Primăriei Orașului Recaș este constituită
din: 

- PAVEL TEODOR – primar oraș Recaș; 
- DINU LIVIU, comisar – șef Poliția orașului Recaș;
- BERZESCU DORU - ADRIAN – şef Serviciu Poliție Locală Recaș;
- MOLDOVAN CĂTĂLINA – secretar oraș Recaș;
- ___________ – consilier local;
- ___________ – consilier local;
- ___________ - consilier local.

Art.  3. –  Începând  cu  data  prezentei  Hotărârea  Consiliului  Local  al  orașului  Recaș  nr.  31  /
26.03.2013 își încetează aplicabilitatea. 

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timiş;
- Primarului Oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primăriei oraşului Recaş;
- Membrilor comisiei;   
- Cetăţenilor prin afişare la sediul primăriei şi mass – media locală.

                       Președinte de ședință                                      Contrasemnează
        Consilier local                            Secretar Oraş                   

                                            _____________                                         Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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                   Anexa nr. 1 la H.C.L. Recaș nr. ____ / 31.05.2017

REGULAMENT  
de organizare şi funcţionare a Comisiei Locale de Ordine Publică

Capitolul I   
Dispoziţii generale

Art.  1.  Comisia  Locală  de  Ordine  Publică,  denumită  în  continuare  „comisia
locală", care va fi înfiinţată prin Hotărâre a Consiliului Local al Oraşului Recaş, având ca
temei legal prevederile Legii nr. 155/12.07.2010 a poliţiei locale.

Art.  2. Comisia locală este organism cu rol consultativ şi emite avize consultative
referitor la organizarea şi funcţionarea poliţiei locale, potrivit competenţelor şi domeniilor
stipulate în Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale şi H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea
Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.

Capitolul II
Componenţa Comisiei Locale de Ordine Publică

Art. 3. (1) Comisia locală este constituită din: Primarul Oraşului Recaş, şeful Poliţiei
Oraşului  Recaş  sau  reprezentantul  acestuia,  şeful  Poliţiei  Locale  Recaş,  secretarul
Oraşului Recaş şi 3 consilieri locali, desemnaţi de către Consiliul Local al Oraşului Recaş.

            (2) Componenţa Comisiei Locale de Ordine Publică va fi prevăzută în anexa
la prezentul  Regulament şi  va fi  aprobată prin  Hotărâre de Consiliu Local  al  Oraşului
Recaş.

Art.  4. Funcţia de preşedinte al comisiei locale este îndeplinita de către Primarul
Oraşului Recaş.

Art. 5. (1) Calitatea de membru al comisiei locale se pierde în cazul în care acesta
nu mai îndeplineşte funcţia care a determinat desemnarea sa.

           (2) Membrii care si-au pierdut calitatea în condiţiile prevăzute la alin. (1) sau
din  alte  motive  care îi  împiedica  sa  îsi  îndeplinească în  mod corespunzător  atribuţiile
conferite de aceasta calitate, vor fi înlocuiţi cu consilieri locali desemnaţi de Consiliul Local
Recaş sau de persoanele ce exercită funcţiile prevăzute de art. 3 alin. (1).

Capitolul   III
Funcţionarea Comisiei Locale de Ordine Publică

Art. 6. (1) Comisia locală se reuneşte trimestrial, sau ori de câte ori este necesar.
(4) Convocarea membrilor  comisiei  se face de către Primarul  Oraşului

Recaş, de către o treime din numărul consilierilor locali sau de către 2/3 din componenţa
comisiei locale.

(5) Convocarea se face in scris, prin intermediul secretariatului comisiei,
cu cel puţin 3 zile lucrătoare inaintea şedinţelor.

(6) Odată  cu  notificarea  convocării,  sunt  puse  la  dispoziţia  membrilor
comisiei  locale materialele inscrise pe ordinea de zi  şi  se vor  preciza data,  ora,  locul
desfăşurării si ordinea de zi a acesteia.

(7) In toate cazurile convocarea se consemnează in procesul-verbal al



şedinţei comisiei locale.

Art. 7. (1) Şedinţele comisiei locale sunt conduse de către Primarul Oraşului Recaş
şi se desfăşoară în sediul autorităţii locale, situat în Recaş, Calea Timişoarei nr. 86.

            (2) Secretariatul comisiei este asigurat de persoane cu atributii in acest sens
din aparatul de specialitate al primarului.

Art.  8.  (1) Comisia  este  legal  întrunită  în  prezenţa  majorităţii  membrilor  săi  şi
hotărăşte prin votul a jumătate plus unul din numărul membrilor prezenţi.

(4) În caz de paritate, votul Primarului Oraşului Recaş este hotărâtor.
(5) Hotărârile  comisiei  locale  se  semnează  de  către  preşedinte  şi  de

secretarul comisiei.
Art.  9.  (1) în  cadrul  şedinţelor  Comisiei  Locale  de  Ordine  Publică  se  dezbat

propunerile stabilite pe ordinea de zi.
           (2) Ordinea de zi va fi stabilită de iniţiatorul convocării comisiei locale.
           (3) Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de membrii comisiei, la propunerea

preşedintelui Comisiei Locale de Ordine Publică.
(6)  Ordinea de zi poate fi completată cu propuneri ale membrilor comisiei

locale, numai cu acordul preşedintelui acesteia.
(7) în caz de paritate, se aplică prevederile art. 8 alin. (2) din prezentul

regulament.
Art.  10. Membrii  comisiei  locale  au  dreptul  să  ia  cuvântul,  cu  incuviintarea

preşedintelui, 1a fiecare punct de pe ordinea de zi.
Art. 11. (1) Dezbaterile din şedinţele comisiei locale, precum şi modul în care şi-a

exercitat votul fiecare membru se consemnează într-un proces verbal, ce va fi semnat de
către membrii acesteia şi de persoana care asigură secretariatul.

               (2) Membrii  comisiei  locale,  impreuna  cu  secretarul  acesteia,  isi
asuma, prin semnătura, responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.

              (3) Procesul-verbal si documentele care au fost dezbătute in şedinţa se
depun intr-un dosar special,  care va fi  numerotat şi  semnat,  prin grija persoanei  care
asigură secretariatul şedinţei respective.

Art.  12. La  şedinţele  Comisiei  Locale  pot  participa,  la  invitaţia  primarului,
reprezentanţi ai altor autorităţi sau instituţiilor publice , precum si membrii ai comunităţii
locale.

Art.  13. Comisia  locală  este  reprezentată  de către  Primarul  Oraşului  Recaş,  în
calitatea sa de preşedinte al acesteia.

Capitolul IV 
Atribuţiile Comisiei Locale de Ordine Publică

Art. 14. (1) Comisia locala are următoarele atribuţii principale:
a) asigura cooperarea dintre instituţiile si serviciile publice cu atribuţii in domeniul

ordinii si al siguranţei publice la nivelul Oraşului Recaş;
b) avizeaza proiectul Regulamentului de Organizare si Funcţionare a Politiei Locale

Recaş;
c) elaboreaza proiectul planului de ordine si siguranţa publica al Oraşului Recaş, pe

care ii actualizează anual, având în vedere Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor,
prevăzut de art. 24 din H.G. nr. 1332/2010;

d)  analizeaza  periodic  activităţile  de  menţinere  a  ordinii  si  siguranţei  publice  la
nivelul Oraşului Recaş

e) face propuneri  pentru soluţionarea deficientelor constatate în ceea ce  priveşte
menţinerea ordinii publice si pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;

f) evalueaza cerinţele specifice si face propuneri privind necesarul de personal al
Politiei Locale Recaş;

g) prezinta Consiliului Local al Oraşului Recaş rapoarte anuale asupra modului de
indeplinirc a prevederilor planului de ordine si siguranţa publica al unităţii administrativ-
teritorialc.



h)  propune  autorităţilor  administraţiei  publice  locale  iniţierea  unor  proiecte  de
hotărâri prin care sa se prevină faptele care afectează climatul social.

(2)  In  privinţa  organizării  si  funcţionarii  eficiente  a  politiei  locale,  comisia  locală
îndeplineşte şi atribuţiile următoarele:

a)  analizeaza,  impreuna cu  Consiliul  Local  al  Oraşului  Recaş,  activitatea  politiei
locale, in condiţiile legii, si stabileşte masuri de imbunatatire a activităţii acesteia;

b)  propune  Consiliului  Local  al  Oraşului  Recaş,  masurile  necesare  pentru  buna
funcţionare a Politiei  Locale Recaş,  precum si  pentru incadrarea activităţii  acesteia  in
normele si procedurile stabilite de unitatea de reglementare;

c)  propune  spre  aprobare  Consiliului  Local  Recaş  planul  de  ordine  si  siguranţa
publica al Oraşului Recaş;

d)  stabileşte  indicatorii  minimali  de  performanţă  pentru  activitatea  Poliţiei  Locale
Recaş.

e)  avizează regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  a dispeceratului  în  cadrul
Poliţiei  Locale  Recaş,  ce  constituie  anexă  -  parte  integrantă  -  a  regulamentului  de
organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale Recaş.

Art.15.  Proiectele pentru hotărârile ce urmează a fi adoptate de Consiliul Local, în
conformitate cu cele stabilite în comisia locală , vor fi întocmite de primarul Oraşului Recaş
, prin aparatul de specialitate.

Capitolul   V   Dispoziţii finale  

Art. 16. (1) Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei Locale de
Ordine Publică este supus aprobării Consiliului Local al Oraşului Recaş.

              (2) Modificarea sau completarea Regulamentului se poate face numai prin
hotărâre  a  Consiliului  Local  al  Oraşului  Recaş,  cu  respectarea  prevederilor  Legii  nr.
215/2001 republicată, modificată şi completată, privind administraţia publică locală.

Art.17. Prezentul regulament aşa cum a fost adoptat în şedinţa Consiliului Local al
Oraşului Recaş, va fi publicat în presa locală şi afişat pe pagina de internet a Oraşului
Recaş.

Art.  18.  Regulamentul  de organizare şi  funcţionare a Comisiei  Locale de Ordine
Publică  se  completează cu  prevederile  Legii  nr.  155/2010 a  poliţiei  locale  şi  H.G.  nr.
1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei
locale.

       Președinte de ședință                                   Contrasemnează
        Consilier local                               Secretar Oraş               

                        _____________                                         Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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Nr. 8.634 / 31.05.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Locale 

de Ordine Publică de la nivelul Primăriei Orașului Recaș

Supun  spre  analiză  și  aprobare  proiectul  de  hotărâre  promovat  în  urma pierderii
calității de membru al comisiei locale de ordine publică de la nivelul Primăriei orașului Recaș
a următoarelor persoane:

 Săndoi Doru;
 Cîndea Ioan;
 Popovici Ioan.

În conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul de organizare și funcționare a
Comsiei Locale de Ordine Publică, ce constituie anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al
orașului Recaș nr. 31 / 26.03.2013,  “(1) calitatea de membru al comisiei locale se pierde în
cazul  în  care  acesta  nu  mai  îndeplineşte  funcţia  care  a  determinat  desemnarea  sa;  (2)
membrii care si-au pierdut calitatea în condiţiile prevăzute la alin. (1) sau din alte motive care
îi împiedica sa îsi îndeplinească în mod corespunzător atribuţiile conferite de aceasta calitate,
vor fi înlocuiţi cu consilieri locali desemnaţi de Consiliul Local Recaş sau de persoanele ce
exercită funcţiile prevăzute de art. 3 alin. (1).”

Având  în  vedere  obligativitatea  respectării  prevederilor  art.  28  din  Legea  nr.
155/2010, legea poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum
și  faptul  că  o  parte  din  membrii  comisiei  stabilită  conform  Hotărârea Consiliului  Local  al
orașului Recaș nr. 31 / 26.03.2013 nu își mai pot duce la îndeplinire mandatul, propun spre
analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Locale
de  Ordine  Publică  de  la  nivelul  Primăriei  Orașului  Recaș,  împreună  cu  anexa  nr.  1  -
Regulamentul de organizare și funcționare a Comsiei Locale de Ordine Publică.

.

Inițiator 
 Primar,

                                                               Ing. PAVEL TEODOR
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Nr. 8.635 / 31.05.2017                                                                                    Aprobat primar,
                Ing. PAVEL TEODOR

                             Către,

PRIMARUL ORAŞULUI RECAŞ,
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ,

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 155/2010, legea poliției
locale,  republicată,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  la  nivelul  Primăriei  orașului
Recaș trebuie să funcționeze Comisia Locală de Ordine Publică – organism cu rol consultativ.

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 155/2010, Comisia Locală
de Ordine Publică la nivelul unităţii administrativ – teritoriale Recaş va trebui să fie constituită
din: 

- primar, 
- şeful unităţii / structurii teritoriale a Poliţiei Române sau reprezentantul acestuia,
- şeful poliţiei locale,
- secretarul unităţii administrativ – teritoriale Recaş,
- consilier local, 
- consilier local, 
- consilier local.

Conform prevederilor  art.  29  alin.  (1)  din  Legea nr.  155/2010,  comisia  locala  are
urmatoarele atributii:
a) asigura cooperarea dintre institutiile si serviciile publice cu atributii in domeniul ordinii si al
sigurantei publice la nivelul unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
b) avizeaza proiectul regulamentului de organizare si functionare a politiei locale;
c)  elaboreaza  proiectul  planului  de  ordine  si  siguranta  publica  al  unitatii  /  subdiviziunii
administrativ-teritoriale, pe care il actualizeaza anual;
d)  analizeaza  periodic  activitatile  de  mentinere  a  ordinii  si  sigurantei  publice  la  nivelul
unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale si face propuneri pentru solutionarea deficientelor
constatate si pentru prevenirea faptelor care afecteaza climatul social;
e)  evalueaza cerintele specifice si  face propuneri  privind necesarul  de personal  al  politiei
locale;
f) prezinta autoritatii deliberative rapoarte anuale asupra modului de indeplinire a prevederilor
planului de ordine si siguranta publica al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. In baza
concluziilor  desprinse  din  analizele  efectuate,  propune  autoritatilor  administratiei  publice
locale  initierea  unor  proiecte  de  hotarari  prin  care  sa  se  previna  faptele  care  afecteaza
climatul social.
(2)  Secretariatul  comisiei  locale  este  asigurat  de  persoane  cu  atributii  in  acest  sens  din
aparatul de specialitate al primarului.
(3) Comisia locala se reuneste trimestrial sau ori  de cate ori  este necesar, la convocarea
primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali.



         Secretar oraș
Jr. MOLDOVAN CĂTĂLINA                            
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