
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

MUNICIPIUL PIATRA NEAMT
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE NR.-
privind aprobarea Regulamentului de Organizare qi Func{ionare al Comisiei locale

de ordine publici a municipiului Piatra Neam{

in conformitate cu prevederile art.3 ulin. I din Carta europeand u autonomiei locule,

adoptatd la Strusbourg la 15 octombrie 1985, ratiJicatd prin Legea nr.199/1997, uprin sutonomie

loculd se inlelege dreptul Si capacitatea efectivd ale autoritdlilor administraliei publice locale de a

soluliona Si cte a gestiona, tn cudrul legii, tn nume propriu gi tn intetesul populaliei locule, o parte

importantd a treburilor publice";
in temeiul prevederilor art.28 - art.31 din Legea nr.155/2010 privind polilia locald,

republicatd;

Consiliul Local al municipiului Piatra Neamf intrunit in gedin(I ordinar5;
YFnAtnd referatul de aprobare irnegistrat sub nr.4526 din 13.02.2079, prin care Primarul

municipiului - dl. Dragoq CHITIC propune aprobarea Regulamentului de Organizare qi Funclionare al

Comisiei locale de ordine publicd a municipiului Piatra Neamt;
in conformitate cu prevederile art.l29 alin.2lit.d) qi aIin.7 lit.g), art.139 alin.l qi ale art.l96

alin.l lit.a) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul Administrativ;

norAnAgrn:

Art.l - Se aprobd Regulamentul de Organizare gi Functionare al Comisiei locale de ordine

publicd a municipiului Piatra Neamt, conform anexei Iaprezenta;
Art,2 - Prezentul proiect de hotdrAre se comunicd Poli{iei Locale Piatra Neam! in vederea

analizFrii Ei intocmirii raportului de specialitate qi comisiilor de specialitate nr.l qi nr.5 in vederea

dezbaterii qi intocmirii avizelor;
Art.3 - Politia Locald Piatra Neamf va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei

hotlrdri.

Preqedinte de gedinfd,

Adrian-Virgil CIOBANU

NR. 4527_
DrN 13.02.2020

Tehnoredactat,
Nicoleta P o e[ef,eg/ ---- 

""'

Redactat:
Secretarul General al Municipiului,

i oana sA-Rnu
' tt-/
fx,,fi(t



Regulamentul de organizare si functionare
al comisiei locale de ordine publica a municipiului Piatra Neantt

Capitolul I
Dispoziii generale

Art. I Comisia locala de ordine publica a municipiului Piatra Neamt este constituita in

confornritate cu prevederile Legii nr. 15512010 a politiei locale, republicata, cu

modi fi carile si completarile ulterioare.
Art. 2 Comisia locala de ordine publica se organizeaza si functioneaza rn baza

prezentului Regulament, elaborat cu respectarea prevederilor Legii nr. 15512010 a

politiei locale, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 3 Comisia locala de ordine publica este organism consultativ, care emite avize cu

caracter consultativ, referitor la organizarea si functionarea politiei locale, potrivit
competentelor si domeniilor de aplicare stipulate in Legea nr. 15512010 a politiei
Iocale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precurn si in Il.G. nr.

1332120i0 privind aprobarca regulamentului caclrr.r de organizare si lunctionarc a
politiei Iocale.

Capitolul tI
Componenta comisiei locale de ordine publica

Art. 4 Comisia locala de ordine publica este constituita din: Prirnarul
municipiului Piatra Neamt, seful Politiei municipiului Piatra Neamt, seful

Politiei Locale Piatra Neamt, secretarul municipiului Piatra Neamt si 3 (trei) consilieri

locali desemnati de Consiliul local al municipiului Piatra Neamt.

Art. 5 lrunctia de presedinte al comisiei locale de ordine publica este indeplinita de

Primarr-rl municipiului Piatra Neamt.
Art. 6 ( l) ln situatia in care un membru al comisiei locale de ordine pr"rblica nu mai

indeplirreste functia care a determinat desentnarea So, acesta pierdc calitatea de

membru"
(2) Mernbrii care si-au pierdut calitatea in conditiile prevzute la alin. (l) sau din alte

motive, care ii impiedica sa isi indeplineasca in mod corespunzator atributiile, vor fi
inlocuiti ou persoane care ocupa functiile prevazute la an1',. 28 alin. (2) din Legea nr.

15512010 a politiei locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Capitolul III
Atributiile comisiei locale de ordine publica

Art.7 (1) Comisia locala de ordine public are, potrivit prevederilor legate,

urmatoarele atribuii principale:
a) asigura cooperarea dintre institutiile si serviciile publice cu atributii in
domeniul ordinii si sigurantei publice la nivelul unitatii administrativ-
teritoriale;
b) aviz,eaza proiectul regulamentului de organizare si functionare a politiei
locale;



admini strati v-teritori al e, pe care i I ctual i ze aza anual;

d) analizeaza periodic activitatile de mentinere a ordinii si sigurantei

publice la nivelui unitatii administrativ-teritoriale;
e) face propuneri pentru solutionarea deficientelor constatate si pentru prevenirea

faptelol care afecteaza climatul social;

0 evalueaza cerintele specifice si f'ace

personal al politiei locale;
propuneri privind necesarul de

g) prezinta autoritatii deliberative rapoarte
indeplinire a prevederilor planului de ordine si

admini strativ-teritoriale ;

h) propune autoritatilor administratiei publice locale initierea unor proiecte de hotarari

prin care sa se previna faptele care afecteazachmatul social.

(2) In rrop,rl organizarii si functionarii eficiente a politiei locale,

domisia locala de ordine publica indeplineste si urmatoarele atributii:
a) stabileste indicatorii minimali de performanta pentru activitatea Politiei Locale

Piatra Neamt;
b) propune spre dezbatere si

Piatra Neamt, Planul de ordine

anuale asupra modului de

siguranta publica al unitatii

aprobare C<tnsiliului local al municipiului
si siguranta publica al unitatii administrativ-

irnpreuna cu Consiliul local al
politiei locale si stabileste masuri

terlton ale;
c) propune, spre dezbatere si aprobare Consiliului local al mltnicipiului
piatra Neamt, masurile necesare pentru buna functionare a politiei locale si

pentru incadrarea activiratii acesteia in normele si procedurile stabilite de

unitatea de reglementare;
d) analizeaza, in conditiile legii,
municipiului Piatra Neamt, activitatea
de imburnatatire a acesteia.
Art. g Aspectele identificate si solutiile adoptate de comisia locaia de

ordine publi.u, in indeplinirea atributiilor prevzute in prezentul

regulament, vor fi cuprinse in proiecte de hotarari ce vrmeaza a fi supuse

dezbaterii si aprobarii Consiliului local al municipiului Piatra Neamt.

Capitolul lV
Functionarea comisiei locale de ordine publica

Art. 9 ( l) Colrisia locala de ordine publica se intruneste trimestrial sau oli de cate ori

este neces ar,laconvocarea Primarului municipiului Piatra Neamt sau a unei treimi din

numarul consilierilor locali'
(2) Comisia locala de ordine publica este legal intrunita in prezenta majoritatii

membrilor sai si hotaraste prin votul a jumatate plus unul din numarul rnembrilor

prezentt, Ln cazde paritate votul Primarului municipiului Piatra Neamt fiind hotarator.

i:y Comisia locala de ordine publica este un organism care, in indeplinirea atributiilor

i.gal., ernite ayrze cu rol consultativ, care se semneaza de presedinte si de secretarul

comisiei.
Art. l0 Comisia locala de ordine publica va functiona si isi va desfasura activitatea la

sediul Primariei municipiului Piatra Neamt.

Art. l1 (t) Sedintele comisiei locale de ordine publica pot fi ordinare sau

extraorclinare si sunt conduse de Primarul mr-rnicipiului Piatra Neamt, iar in lipsa



(2) Comisia locala de ordine publica este reprezentata de Primarul municipiului Piatra
Neamt, in calitatea sa de presedinte al acesteia.
(3) Secretariatul comisiei locale de ordine publica este asigurat de persoane cu atributii in
acest sens din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Piatra Neamt
desemnat prin dispozitia acestuia.

Art. 12 (l) Membrii comisiei locale de ordine publica sunt convocati la sedintele

organizate, prin gnja secretarului comisiei locale de ordine publica, cu cel puin 3 (tLei)

zile lucratoare inainte de data stabilita pentru sedinta, acesta transmitand si ordinea de

zi.
(2) Convoearea se face la adresele transmise oficial ori pr-rse la dispozitia sccrctarului

cornisiei locale de ordine publica de fiecare membru, respectiv e-mail, f-ax, telefbn,etc.

Art. 13 ln situatii exceptionale, Primarul municipiului Piatra Neamt poate solicita

secretalului comisiei locale de ordine publica convocarea de indata a membrilor
transmiterea ordinii de zi facandu-se telefonic.
Art, 14 ( 1) ln cadrul sedintelor comisiei locale de ordine publica se dezbat propunerile

stabilite pe ordinea de zi, care este hotarata de initiatorul convocarii comisiei.
(2) Ordinea de zi a sedintelor se aproba de membrii comisiei, Ia propunerea

presedintelui comisiei locale de ordine publica.
(3) Presedintele comisiei locale de ordine publica isi poate manil'esta acordul cu

privire la completarea cu noi propuneri a ordinii de zi.
(4) Mernbrii comisiei locale de ordine publica au dreptul sa ia cuvantul la llccare punct

de pe orclinea de zi, cu incuviintarea presedinteh-ri.

Art. l5 (l) Dezbaterile din sedintele comisiei locale de ordine publica, precttm si

modul in care si-a exercitat votul fiecare membru se consemneaza intr-un proces

verbal cerre va fl semnat de mernbrii prezenti.
(2) Secretarul comisiei locale de ordine publica va constitui dosare speciale,

nurnerotate si semnate, care vor cuprinde procesul verbal si documentatia ce a fost

dezbatuta.
Art. 16 Avizele sunt emise de comisia locala de ordine publica in termen de

maximum 30 (treizeci) de zile de la primirea documentatiei complete.

Capitolul V
Atributiile secretarului comisiei locale de ordine publica

Art. l7 Secretariatul comisiei locale de ordine publica indeplineste urmatoarelc
atributii:
(a) pastre aza Iegtura cu membrii comisiei locale de ordine publica, instiintandu-i cu

privire la data desfasurarii sedintei si transmite ordinea de zi;
(b) asigura intocrnirea sau dupa caz redactarea procesului verbal de sedinta si il
inmaneaza membrilor comisiei locale de ordine publica in vederea semnarii;
(c) constituie dosare speciale, nurrerotate si semnate, care vor cuprinde procesul

verbal si documentatia ce a fost dezbatuta;
(d) are in pastrare si asigura arhivarea documentelor comisiei locale de ordine publica;
(e) transrnite avizele cu rol consultativ emise de comisia locala de ordine publica catre

institutiile soli citante.



Capitolul VI
Dispoziii finale

Art. 18 (1) Prezentul Regulament de organizare si functionare al comisiei locale de

ordine publica este supus dezbaterii si aprobarii Consiliului local al municipiulul
PiatraNeamt.
(2) Modificarea sau completarea prezentului regulament se poate face numai prin
hotarare a Consiliului local al municipiului Piatra Neamt, cu respectarea prevederilor

Codului administrativ, a prevederilor Legii nr. 15512010 a politiei locale, republicata,

cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a dispozitiilor H.G. 133212010

privind aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare a politiei locale.

Art. 19 Regulamentul de organizare si functionare al comisiei locale de ordine
publica, adoptat de Consiliul Local al municipiului Piatra Neamt, va fi adus la
cunostina publicului prin modalitatile de comunicare prevazute de legislatia in
vigoare.



REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei locale de ordine publica

a municiPiului Piatra Neamt

Conform prevederilor art, 28 din Legea m. 15512010 a politiei locale, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare:

,,(l) La nivelul Jiecdrei comune, al fiecdrui orag, municipiu unde

funclion'eazd potiyia toiatd se organizeazd Si funclioneazd comisia locald de ordine
-pubiicd, prii hotarare a ,oniiliului local..... denumitd tn continuarecomisia

locald, care este un organism cu rol consultativ'

@ comisia locald este constituitd, dupd caz, din: primar, $eful

unitftii/structurii teritoriale a Poliliei Romdne sau reprezentantul acestuia, Seful

politiei locale, seqetarul general al unitdlii administrativ'teritoriale Si 3 consilieri

I o c a\i, ... . de s emna[i de aut or it at e a delib er at iv d'

(3) $edintele comisiei locale sunt cond'use de prirnar"""
i4 endfi de funclionsre a comisiei locale se stabilegte prin regulamentul

de organizare Sifunclionare a acesteia, adoptat de consiliul local......"

In acelasi sens, dispozitiile art.31 din Legea nr. 155/2010 a politiei locale, republicata'

prevad in mod distinct competentele si atributiile Primarului in privinta organizarii si

functionarii Politiei locale.

Avand in vedere prevederile legale mai sus mentionate precum si interesul

comunitatii locale cu privire la asigurarea si mentinerea ordinii si linistii publice pe raza

administrativ teritorialj a municipiului Piatra Neamt, consider necesara aprobarea

Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei locale de ordine publica a

*unitipiului Piatra Neamt, conform anexei la prezentul referat'

In temeiul dispozitiilor legale vizand atribuliile Consiliului local cu privire Ia otgarizarea

institutiilor publice deinteres local prevdzute prin art.l}9, alin. (2) tit. a), alin. (3) lit. c) si

alin. (7) lit. g) din O.U.G, STtZLlg privind Codul administrativ coroborat cu dispozitiile

legislatiei cu caracter special rcprezentata de Legea politiei locale nr.155/2010, republictta, art.

ZBr Zgr 30 si 31, supun spre analiza si adoptarea Consiliului local proiectul de hotdrdre privind

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei locale de ordine

publica a municipiului Piatra Neamt, conform anexei.

Initiator,
Primaro

Dragos CHITIC



ROMANA
MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

POLITIA LOCALA
Str.Aleea Viforului nr.14, BL Dl,Piatra Neamt, 610258

Tel/Fax: 0040 233 231 300

E-mail: politialocalapn@yahoo,com

Operator date cu caracter personal 20192

Aprobat,
Director executiv,

PANCU Eusen-f)
I

Exemplar nr. 1

660 din 13.02.2020

AvizaI,

Alina

RAPORT DE SPECIAI,ITATE

asupra proiectului de hotarare privind aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare al

Comisiei locale de ordine publica a municipiului Piatra Neamt

Prin referatul de aprobare nr. 4526113.02.2020 si proiectul de hotarare nr.

4527113.02.2020, inaintate de Prirnaria Piatra Neamt Politiei Locale prin adresa nr.

4545113,02.2020, inregistrata sub nr. 660113.02.2020, se propune aprobarea

Regtrlamentului de organizare si functionare al Comisiei locale de ordine prrblica a

rnunicripiului Piatra Neamt, in temeiul prevederilor Legii politiei locale nr. 155/2010,

republicata, art. 28, care prevede infiintarea comisiei locale de ordine publica la nivelul

llercarLri oras sau municipiu, constituitadin Primarul municipiului, seful structr"rrii teLitoriale a

Politici Itomane, seful Politiei locale, secretarul general al unitatii adrninistrativ-telitoriale si

3 crrrrsilieri locali, cu specificarea expresa a faptulLri ca modul de./unclionurc u t'ontis'it'i

loc,tile se stabileSte prin regulamentul de organizare Si.funclionare a acesleiu, crdrtptat de

c0nsiliul locql.

Relevante in cadrul aprecierii oportunitatii prezentei initiative sunt si atribufiile
Conrisiei locale de ordine publica asa cum sunt acestea reglementate prin aft.29 din Legea

nr.155/2010:

- asigurd cooperarea dintre instituliile Si serviciile publice cu atribulii tn domeniul
ordinii Si al siguranlei publice lq nivelul unitdlii/subdiviziunii administratitt-teritoriale;

- avizeazd proiectul regulamentului de organizare Si funclionare a politriei locale;
elaboreazd proiectul planului de ordine Si sigaranld publicit al unititlii/,suLtdiviziunii
adrninistrativ-teritoriale, pe care il actualizeuzd anual,'

- analizeazd periodic activitdlile de menlinere a ordinii Si siguranlei publice lcr

nivelul unitdlii/subditiziunii administrativ - teritoriale Si Jace proputeri pentrLl

solulionarea deficien1elor constatate Si pentrat prevenirea faptelor cure ufbctecrzd

climatul social:
- evalueazd cerinlele ,speciJice Siface propuneri privind necesarul de personrtl :

- prezintd autoritdlii deliberative rapodrtc t.tnuale asuprd ntodului de indeplinire a
prettederilor planului de ordine ,;i siguranld publicd al unitalii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale. in bqza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune



uutoritdlilor administraliei publice locale inilierea unor proiecte de hotdrari prin c'are

sd se prevind faptele care ajecteazd climatul social.
Totodata, parte din atributiile autoritatii deliberative a administratiei publice locale

(Consiliul local) sunt reglementate de legiuitor coroborat sau pe baza activitatii comisiei

locale de ordine publica. Astfel, potrivit art. 30 lit. e), f) si g) din Legea politiei locale nr.
155/2010, republicata, in privinla organizdrii qi funcfionbrii poliliei locale, autoritatea

deliberativi a adrninistraliei publice locale analizeazd, impreund cu comisia locald, activitatea

poliliei locale; stabilegte, la propunerea comisiei locale, mdsurile necesare pentru buna

f.unc{ionare a poliliei locale si aprobS, la propunerea comisiei locale, planul de ordine gi

s i guran!6 publica al unitalii/subdiviziunii adm inistrativ-teritoriale.

Avand in vedere natura juridica a prezentului proiect de act normativ, acestuia ii sunt

aplicabile procedurile referitoare la transparenla decizional6, in temeiul dispoziliilor Legii nr.

52/2003 privind transparenla decizionald tn administraliu publicd, republicatd, art. 7

coroborat cu ad. 3 si 4, constdnd in supunerea cdtre dezbaterea publica prin postarea pe o

perioadd de 30 de zile a prezentului Regulamentului de organizare gi funclionare at0t pe site-

ul UAT Piatra Neam!, in considerarea calitatii acestei entitati de organ emitent al actului

administrativ propus spre adoptare cAt gi pe site-ul Poliliei Locale Piatra Neam!.

Tinand cont de :

- Referatul de aprobare nr. 45261 13.02.2020 al ini{iatorului;
- Proiectul de hotarare nr. 4527113.02.2020',

In temeiul dispozitiilor legale vizand atribu{iile Consiliului local cu privire la

organizarea instituliilor publice de interes local prevbzute prin art,l29, alin. (2) lit. a),
afin. (3) lit. c) si alin. (7) lit. g) din O.U.G. 5712019 privind Codul administrativ coroborat

cu dispozitiile legislatiei cu caracter special reprezentata de Legea politiei loc:rlc nr.

155/2010, republicata, art.28,29 si 30, considerdm cd proiectul de hotarAre privind
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Cornisiei locale de

ordine publica a municipiului Piatra Neamt poate fi supus spre aprobarea Consiliului
local, in forma propusi de inifiator, conform anexei.


