CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SALCIA
JUDEŢUL PRAHOVA

HOTĂRÂRE
privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a comunei Salcia

Având în vedere :
-Expunerea de motive prezentată de Primarul comunei Salcia ;
-Raportul de specialitate intocmit de Compartimentul Poliţie comunitară Salcia ;
-avizul comisiei de specialitate din cadul Consiliului local Salcia ;
Ţinând seama de necesitatea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a
activităţii Comisiei locale de ordine publică pentru creearea unui cadru adecavat
cu privire la mentinerea ordinii si siguranţei publice pe teritoriul comunei Salcia ;
În conformitate cu prevederile art.28 si art.29 din Legea nr.155/2010 –Legea
Poilitie Locale ;
În temeiul art.36 alin.6 lit.a pct 7 si a art.45 din Legea nr.215/2001 republicată
şi actualizată ,privind adminsitraţia publică locală ,
Consiliul local al comunei Salcia, judeţul Prahova adoptă prezenta ,
HOTĂRÂRE:
Art. 1 – Se aprobă constituirea Comisiei locale de ordine publica a comunei
Salcia,organism cu rol consultativ în probleme de ordine pubică şi organizarea şi
urmărirea activităţii Politiei locale a comunei Salcia, in conformitate cu
prevederile art.28 din Legea nr.155/2010 a poliţiei locale, în următoarea
componenţă :
1. Dan Boştină-primar – presedinte :
2. A.p.p. Petre Tudorel – Şeful Poliţie comunei Salcia ;
3. ....................................................şeful poliţiei locale ;
4. Mihai Dumitru- secretar al comunei Salcia ;
5. Toader Alexandru, consilier local ;
6. Oţelea Asineta , consilier local :
7. Pătraşcu Ion , consilier local.
Art. 2 – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei locale
de ordine publică a comunei Salcia, conform Anexei, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 3 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
comunei Salcia.

Art. 4 – Prezenta hotărâre abrogă prevederile Hotărârii Consiliului local Salcia
nr..6/ 2005.
Art. 5 - Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalitate in hotărâre şi
Instituţiei Prefectului, judeţul Prahova .
PRESEDINTE DE SEDINTA,
TOADER ALEXANDRU,
CONTRASEMENAZA :
SECRETAR,
DUMITRU MIHAIL ,

ROMÂNIA
COMUNA SALCIA
JUDEŢUL PRAHOVA
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

cu privire la proiectul de hotărâre a consiliului
local Salcia privind constituirea comisiei locale
de ordine publică a comunei Salcia

Ţinând seama de prevederile Legii nr.155/2010-Legea poliţiei locale,art.28
,alin.(1) mentionează ca la nivelul fiecărui municipiu, oraş sau comună se
înfiinţează o comisie de ordine publică, ca organism consiltativ, constituita din
primar, seful unităţii teritoriale a Poliţiei Române, şedul poliţiei locale, secretarul
unităţii adminsitrativ teritoriale şi 3 consilieri locali., propun adoptarea prezentei
hotărâri a consiliului local Salcia,care reglementează înfiinţarea, şi componenţa
comisiei locale de ordine publică a comunei Salcia,precum si aprobarea
Regulamentului de organizarea şi funcţionarea a comisie.
PRIMAR,
DAN BOŞTINĂ ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SALCIA
JUDEŢUL PRAHOVA
SECRETAR
Nr.105/27.01.2011
RAPORT DE SPECIALITATE
Cu privire la proiectul de hotărâre privind constituirea
Comisiei locale de ordine publică a comunei Salcia.
Având în vedere prevederile Legii nr.155/2010 a Politiei locale, unde la
art.28,alin.(1) se stipulează că la nivelul fiecărei localităţi unde funcţionează
poliţia locală se organizează comisia locală de ordine publică,ca organism cu rol
consultativ,,prin hotărâre a consiliului local.
La alin.(2) al aceluiasi articol, se precizează componenta comisiei locale de ordine
publică ,astfel :
-primar ,seful unităţii teritoriale a Poliţiei Române sau reprezentantul
acestuia,seful politiei locale, secretarul unităţii administrativ teritoriale si 3
consilieri locali ,desemnati de autoritatea deliverativă. Modul de funcţionare a

comisiei locale de ordine publică se stabileste prin regulament propriu, adoptat la
rândul sau de consiliul local.
In conformitate cu cele menţionate mai sus ,propun adoptatrea unei hotărâri de
consiliu local privind înfiinţarea şi componenţa Comisiei locale de ordine publică a
comunei Salcia.
SECRETAR,
DUMITRU MIHAI ,

ANEXA NR.1
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI
LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ A COMUNEI SALCIA
Art. 1 – Comisia locală de ordine publică a comunei Salcia, organism cu rol consultativ
În probleme de ordine publică şi de organizare a Poliţiei locale a comunei Salcia,
funcţionează în baza Hotărîrii Consiliului local Salcia nr.1 din 31.01.2011, cu respectarea
prevederilor Legii nr.155/2010, în baza prezentului Regulament.
Art. 2 – Comisia locală de ordine publică a comunei Salcia, judeţul Prahova are următoarea
componnenţă :
- Primarul comunei Salcia ,
- Şeful Poliţiei comunei Salcia,
- Şeful poliţiei locale ,
- Secretarul comunei Salcia
- 3 consilieri locali,desemnati de Consiliul local al comunei Salcia.
Art. 3 – Şedinţe Comisiei locale sunt conduse de Primarul comunei Salcia.
Art. 4 –(1) Secretariatul comisiei locale se asigură prin grija Primarului, de personal cu
atribuţii în acest sens din aparatul de specialitate al primarului .
(2) Atribuţiile secretarului constatu în :
- efectuarea demersurilor pentru anunţarea membrilor comisiei cu privire la data
desfăşurării lucrărilor li şi a ordinii de zi ;
- redactarea procesului verbal de şedinţă şi înmânarea acestuia către membrii comisiei
pentru semnare ;
- arhivarea proceselor verbale ale şedinţelor.
Art. 5 – (1) Comisia locală se reuneşte trimestrial sau ori decâte ori este necesar,la
convocarea primarului comunei Salcia sau a unei treimi din numărul consilierilor locali.
(2) Convocarea şedinţelor trimestriale se face de primar, cu cel putin 5 yile lucrătoare înainte
de data şedinţei. Odată cu convocarea şedinţei, secretariatul va transmite şi ordinea de zi a
şedinţei.
(3) Convocarea la iniţiativa consilierilor locali se face de secretariatul comisiei,prin depunerea
solicitării semnate de către cel puţin o treime din consilierii locali, in termen de 5 zile
lucrătoare înainte de data şedinţei.
(4) În situaţii excepţionale,Primarul poate convoca şedinţa imediat.
(5) Cu ocazia fiecărei şedinţe se încheie un proces verbal care este semnat de către toţi
membrii comisiei.
Art. 6 – Comisia locală are următoarele atribuţii :
a) asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi
al siguranţei publice la nivelul comunei Salcia ;
b) avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei locale a comunei
Salcia ;

c) elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al comunei Salcia,pe care-l
actualizează anual ;
d) analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii si siguranţei publice la nivelul
comunei Salcia şi face propuneri pentru soluţionarea deficienţelor constatate şi pentru
prevenirea faptelor care afectează climatul social ;
e) evaluarea cerinţelor specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al Poliţiei
locale a comunei Salcia ;
f) prezintă Consiliului local al comunei Salcia rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire
a prevederilor planului de ordine şi siguraţă publică al comunei Salcia. În baza concluziilor
desprinse din analizele efectuate,propune iniţierea unor prioecte de hotărâri prin care să
se prevină faptele care afectează climatul social;
g) analizează şi face propuneri în orice alt domeniu care priveste siguranţa şi ordinea publică
din comuna Salcia .
Art.7 – Prezentul regulament intra in vigoare la data de .....................şi se aduce la
cunoştinţa membrilor Comisiei locale.

