ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIS
CONSILIUL LOCAL BUZIAS
HOTĂRÂREA NR. 36
DIN 22.11.2016

privind aprobarea constituirii comisiei locale de ordine publică
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUZIAŞ , JUDEŢUL TIMIŞ :







Analizând referatul întocmit către secretar oraș Buziaș, înregistrat sub nr. 13823/2016;
Luand in considerare rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al
orasului Buzias, prin care se acorda aviz favorabil;
Având în vedere prevederile art. 28 alin. 1 și 2 din Legea Poliţiei locale nr. 155/2010,
republicata, cu modificările şi completările ulterioare ;
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru
de organizare şi functionare a Poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare ;
Având în vedere H.C.L. nr. 21/29.09.2016 privind aprobarea modificării organigramei şi a
statelor de funcţii ale Aparatului propriu de specialitate al Primarului orașului Buziaș, ale
serviciilor si instituțiilor publice locale, pentru anul 2016;
Având în vedere prevederile art. 36 alin.1, alin. 2 lit. a), alin. (9), art. 45 alin. (1), art. 115
alin1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă constituirea Comisiei locale de ordine publică, care va avea următoarea
componență:
Președinte : primar oraș Buziaș - ec. Munteanu Sorin
Membrii:
- şeful Poliţiei Orașului Buziaș - comisar șef Richițan Nicolaie
- şeful Poliţiei Locale Buziaș
- Secretar oraș Buziaș - Vlada Cristina
- Consilier local – Molomfălean Ioan
- Consilier local – Spătaru Constantin
- Consilier local – Cîndea Cristian Vasile
Art.2 Prezenta hotărâre va intra în vigoare în data numirii în funcție a şefului Poliţiei Locale
Buziaș, în urma finalizării concursului organizat în condițiile legii.
Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica :
- Institutiei Prefectului judetului Timiş ;
- Primarului orasului Buzias ;
- Poliției orașului Buziaș ;
- Poliţiei Locale Buzias;
- Compartimentului Resurse Umane Normare Organizare si Salarizare
- Tuturor cetatenilor, prin afisare la sediul institutiei si publicare in site-ul institutiei .
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