ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
ORAȘUL BUZIAȘ
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 4
DIN 31.01.2017
Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Comisiei Locale de
Ordine Publica a Orașului Buziaș
Consilul Local al Orasului Buziaș, JudețulTimiș

 Avand în vedere Expunerea de motive a Primarului Orașului Buzias, înregistrată cu
nr. 516/2017, prin care se propune Consiliului Local al Orasului Buzias aprobarea
Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si
Funcționare a Comisiei Locale de Ordine Publica a Orașului Buziaș, constituită prin
Hotărârea Consiliului Local al orașului Buziaș nr. 36 din 22.11.2016,
 Ținând seama de referatul Serviciului Public de Politie Locală Buziaș , înregistrat cu
nr. 518/2017, prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare si
Funcționare a Comisiei Locale de Ordine Publica a Orasului Buzias,
 Luând în considerare raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local
Buziaş , care acordă aviz favorabil;
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al orașului Buziaș nr. 36 din 22.11.2016
privind aprobarea constituirii comisiei locale de ordine publică,
 În baza prevederilor articolului 28 alin. 4 din Legea Politiei Locale nr. 155/2010,
republicată, cu modificările si completările ulterioare,
 În temeiul prevederilor art. 36 alin.1, alin. 9 si ale art.45 alin.1 și art. 115 alin. 1, lit. b)
din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

H O T A R A S T E:

Art.1 Se aprobă Regulamentul de Organizare si Funcționare a Comisiei Locale de Ordine
Publică a Orașului Buziaș, conform Anexei nr. 1 , care face parte integrantă din prezenta
hotarare.
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Primarul Orașului
Buziaș.

Art.3 Prezenta hotarare se comunică:
-

Institutiei Prefectului judetuluiTimis;
Primarului Orasului Buzias;
Membrilor Comisiei Locale de Ordine Publica a Orasului Buzias.
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Anexa nr. 1
La Hotararea Consiliului Local
Nr. 4 din 31.01.2017

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIEI LOCALE DE
ORDINE PUBLICA BUZIAS

În conformitate cu Legea Politiei Locale nr. 155/2010, Politia Locala se
infiinteaza in scopul exercitarii atributiilor privind apararea drepturilor si
libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private si publice,
prevenirea si descoperirea infractiunilor in domeniile de competenta date in
supraveghere proprie.
Politia Locala isi desfasoara activitatea in interesul comunitatii locale,
exclusiv pe baza si in executarea legii, precum si a actelorautoritatii deliberative
si ale celei executive ale administratiei publice locale, pe baza principiilor
legalitatii, increderii, previzibilitatii, proximitatii, eficacitatii, raspunderii si
impatialitatii.
Politia Locala se organizeaza si functioneaza prin hotarare a autoritatii
deliberative a administratiei publice locale, ca un compartiment functional in
cadrul aparatului de specialitate al primarului.
La nivelul Orasului Buzias, unde functioneaza Serviciul de Politie Locala,
se organizeaza si functioneaza comisia locala de ordine publica, prin hotarare a
Consiliului Local Buzias.
Comisia Locala de ordine publica Buzias este un organism cu rol
consultativ si este constituita din: Primar, Seful Politiei Oras Buzias (sau
reprezentantul acesteia), Seful Serviciului Politiei Locale Buzias, secretarul Oras
Buzias si trei consilieri locali desemnați de autoritatea deliberativa.
Sedintele comisiei locale sunt conduse de primar.

Secretariatul comisiei locale este asigurat de persoane cu atribuții in
acest sens din aparatul de specialitate al primarului.
Comisia locala se reuneste trimestrial sau ori de cate ori este necesar, la
convocarea primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali.
Comisia locala de ordine publica are urmatoarele atributii:
- Asigura cooperarea dintre institutiile si serviciile publice cu atributii in
domeniul ordinii si sigurantei publice la nivelul unitatii administrativteritoriale a orasului Buzias.
- Avizeaza regulamentul de organizare si functionare a Serviciului Politiei
Locale Buzias.
- Avizeaza Planul de Ordine si Siguranta Publica al unitatii administrativteritoriale al Orasului Buzias si aproba actualizarea anuala a acestuia.
- Analizeaza periodic activitatile de mentinere a ordinii si sigurantei publice
si face propuneri pentru solutionarea deficientelor constatate.
- Evalueaza cerintele specifice si face propuneri privind necesarul de
personal al Politiei Locale.
- Prezinta in sedintele Consiliului Local Buzias rapoarte anuale asupra
modului de indeplinire a prevederilor din Planul de Ordine si Siguranta
Publica.
- Propune administratiei publice locale initierea unor proiecte de hotarari
prin care sa se previna faptele ce afecteaza climatul social.
- Evalueaza sedintele specifice si face propuneri privind necesarul de
personal si asigurarea tehnico-materiala a Politiei Locale.

MODUL DE FUNCTIONARE AL COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ BUZUAȘ

Comisia Locala se reuneste trimestrial sau ori de cate ori este necesar la
convocarea Primarului Oras Buzias sau a unei treimi din numarul consilierilor
locali.
Convocarea sedintelor trimestriale se face de catre primar cu cel putin cinci
zile lucratoare inainte de data sedintei. Odata cu convocarea sedintei,
secretariatul va transmite si ordinea de zi a sedintei.

Convocarea la initiativa consilierilor locali se face prin secretariatul
comisiei, prin depunerea solicitarii semnate de catre cel putin o treime din
consilierii locali in termen de cinci zile lucratoare inainte de data sedintei.
Pentru adoptarea măsurilor propuse spre a fi analizate este necesar votul
majorității membrilor prezenți.
În situații excepționale ( spre ex. calamități naturale, accidente grave,
incendii cu consecințe grave, stare de urgență, stare de necesitate, stare de
război ) primarul poate convoca ședința de urgență.
Cu ocazia fiecărei ședințe se încheie un proces-verbal care este semnat
de către toți membrii comisiei.
Secretariatul Comisiei Locale se asigura prin grija primarului de către
personal cu atribuții în acest sens din aparatul de specialitate al primarului.
Atribuțiile secretariatului constau în:
- Efectuare demersurilor pentru anunțarea membrilor comisiei cu privire la
data desfășurării și a ordinii de zi;
- Redactarea procesului-verbal de ședința si înmânarea acestuia către
membrii comisiei pentru semnare;
- Arhivarea proceselor-verbale ale ședințelor;
- Transmiterea măsurilor adoptate de către comisie persoanelor
interesate.

DISPOZIȚII FINALE:

Prezentul Regulament se aduce la cunoștința membrilor Comisiei Locale de
Ordine Publica al Orașului Buziaș si poate fi modificat și/sau completat numai
prin hotărârea Consiliului Local al Orasului Buzias.
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