ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA SALCIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea,organizarea şi funcţionarea Poliţiei locale a
comunei Salcia

Având în vedere :
- Expunerea de motive prin care se propune înfiinţarea ,organizarea şi funcţionarea Poliţiei
locale a comunei Salcia ;
- Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul resurse umane din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului ;
- Avizlele comisiilor de specialitate din cadrul ale Consiliului local Salcia ;
-Avizul de legalitate al secretarului comunei Salcia.
- Avizul Comisiei de Ordine Publică a comunei Salcia nr.1/2011 ;
- În conformitate cu prevederile Legii nr.155/2010 privind infiinţarea,organizarea şi
funcţionarea Poliţiei locale şi ale Hotărârii Guvernului nr.1332/2010 privind aprobare
Regulamentului-cadru de organizarea şi funcţionare a poliţiei locale ;
- În temeiul prevederilor art.36,alin.(2),lit. a),alin.(3),lit.b),alin.(6) li.a) pct.7,9.11,12 şi
art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001,republicată şi actualizată, privind administraţia
publică locală,
Consiliul local al comunei Salcia, judeţul Prahova adoptă prezenta :
HOTĂRÂRE:
Art. 1. - Se aprobă înfiinţarea Compartimentului funcţional, fără personalitate juridică, în
cadrul aparatului de specialitate al primarului,prin reorganizarea Compartimentului Poliţiei
comunitare Salcia aflat în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Salcia .
Art. 2 . – Poliţia locala Salcia seorganizaează prin preluarea personalului Poliţiei Comunitare
Salcia.
Art. 3 . – (1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Poliţiei locale,
conform Anexei , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. – Finanţarea Poliţiei locale Salcia se asigură din bugetul de venituri si cheltuieli anual
al comunei Salcia.
Art. 5 . – Poliţia locală Salcia va aplica toate actele normative care erau în date in competenta
Poliţiei Comunitare.
Art. 6 - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotprâri se abrogă hotărârea consiliului local
nr.2/27 februarie 2005 privind infiinţarea,organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare Salcia .
Art. 7 . – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei Salcia.
PREŞEDINTE SE ŞEDINŢĂ,
ALEXANDRU TOADER ,
CONTRASEMNEAZĂ :
SECRETAR,
MIHAIL DUMITRU,
Salcia,31 ianuarie 2011
Nr.2.

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA SALCIA
PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE
În acord cu legislaţia în vigoare prin care se stabileşte reorganizarea poliţiei comunitare în
structură de poliţie locală, se impune adoptarea cadrului legal de înfiinţare,organizare şi
funcţionare a Poliţiei locale a comunei Salcia ca o instituţie fără personalitate juridică aflată în
cadrul aparatului de specialitate al primarului, sub denumirea de Poliţia locală Salcia.Având in
vedere că atribuţiile poliţiei locale au fost extinse şi in domenii privind circulatia pe drumurile
publice, disciplina in construcţii şi afisajul stradal,protecţia mediului, activităţi comerciale, sau
atribuţii in domeniul evidenţei persoanelor, poliţia va prelua personalul poliţiei comunitare
.Preluarea personalului se va face pe funcţii publice de aceeasi categorie, clasă sau acelasi grad
profesional cu respectarea prevederilor Legii nr.188/1999 republicată, actualizată privind Statutul
funcţionarilor publici. Totodată, in vederea operaţionalizării structurilor poliţiei locale propun
detasarea unor funcţionari publici cu statut special de la unitatea teritorială a Poliţiei Române din
Prahova, in scopul instruirii personalului poliţiei locale pe linia circulatiei pe drumurile publice.
Regulamentul de organizare si funcţionare a Poliţiei Locale elaborat cu respectarea
regulamentului-cadru de organizare si funcţionare a poliţiei locale aprobat prin HGR nr.1332/2010
cuprinde structura organizatorică,atribuţiile politistilor locali,regulamentul de ocupare a posturilor
vacante ,precum si un capitol privind asistenţa juridică şi despăgubirile care se acordă poliţistilor
locali pentru daunele suferite in execitarea taribuţiilor de serviciu.
Supun spre aprobare prezentul proiect pe care-l consider legal şi oportun.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
DAN BOŞTINĂ,

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA SALCIA
SECRETAR
Nr.110/27.01.2011
RAPORT DE SPECIALITATE
În temeiul prevederilor art.44,lin.(1) din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările şi
completările ulterioare privind administraţia publică locală, formulez prezentul raport de
specialitate .
La data prezentului raport,ordinea şi linistea publică în comuna Salcia este asigurată de
compartimentul „Poliţie comunitară „ Salcia,compatiment infiinţat
si aprobat prin HCL
nr......./2005.Prin apariţia Legii poliţiei locale nr.155/2010 autoritatea deliberativă a adminsitraţiei
publice locale are obligaţia de a înfiinţa, fie un compartiment în cadrul aparatului de specialitate
al primarului fie ca persoană juridică, forma pe care o propune executiv fiind cea de
compartiment in cadrul aparatului de specialitate al primarului , formă care reduce mult costrurile
de infiintare şi funcţionare.Conform Legii nr.155/2010 poliţia locală are atribuţii i domeniul :
ordinii şi linistii publice, precum si pazei bunurilor ,in domeniul circulatiei de drumurile publice, in
domeniul disciplinei in constructii si afisajului stardal,in domeniul protectiei mediului, in domeniul
activităţilor comerciale si al evidentei persoanelor in sens in care Poliţia locală se organizează
pentru a prelua posturile si personalul poliţiei comunitare,precum si ale altor structuri din
aparatului de specialitate al primarului.Structura propusa este un număr de 3 posturi bugetate.
Structura popuisa respecta prevederile Legii nr.188/1999 republicata cu modificarile si
completarile ulterioare privind Stattutul funcţionarilor publici precum si prevederile Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind
finantele publice locale. Conform prevederilor Legii nr.155/2010 persoanlul Poliţiei locale este
format din funcţionari publici care ocupă specifice de poliţisti locali. Echivalarea funcţiilor specifice
se face cu avizul ANFP(art.28,alin.(2) ) din Legea –cadru nr.284/2010 si este prezentata in anexa
nr.2 la prezentul proiect de hotărâre.Raportul de serviciu la poliţistilor se stabileste , se modifica,
se suspenda si inceteaza in conditiile Legii nr.188/1999 republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.
După numirea în funcţii ,poliţistii locali aun atribuţii in domeniul ordiinii şi linistii publice,precum si
atribuţii in domeniul circulatiei rutiere,proveniti din structurile poliţiei comuitare sunt obligati ca ,
in termen de 5 ani, sa urmeze un program de formare iniţială organizată intr-o intituţie de
învăţământ din cadrul Ministerul Administraţiei şi Internelor cu o durată de minim 3 luni,finalizată
prin examen de absolvire. Costurile se suportă din bugetul local,regulamentul-cadru descrie
atribuţiile poliţiei locale pe domenii de acţiune. Cuprinde si secţiune cu privire la regulamentul de
ocupare a posturilor vacante pentru funcţiile publice se face cu respectarea HG nr.611/2008 iar
pentru personalul contractual este descris la cap.III.
SECRETAR,
DUMITRU MIHAI,

