
HOTĂRÂREA   NR.19 
            PRIVIND  ÎNFIINŢAREA COMISIEI LOCALE  DE ORDINE PUBLICĂ TULCEA 

 
 

Consiliul Local al  Municipiului Tulcea, judetul Tulcea, întrunit în şedintă ordinară la data de 
27.01.2011 ; 

Examinând proiectul de hotârare privind înfiinţarea Comisiei Locale de Ordine Publică Tulcea, 
proiect din iniţiativa Primarului ; 

Luand în discuţie raportul Direcţiei Poliţei Comunitară pentru Ordine Publică Tulcea         nr. 2151/ 
30.12.2010 ; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea ; 
Avand in vedere dispozitiile Legii 155/2010 a poliţiei locale; 

    În baza dispoziţiilor art. 36 alin.2 lit. a şi alin.3 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 pct.1 şi 6 şi art.49 pct.1 şi 2 din Legea nr.215/2001, republicată, 
privind administraţia publică locală; 
 

HOTARASTE: 
 

Art. 1 – Se aprobă componenţa Comisiei Locale de Ordine Publică, dupa cum urmeaza : 
 PRESEDINTE :  –  Hogea Constantin – Primarul Municipiului Tulcea; 
 MEMBRII :  –  Brudiu Maria – Secretar al Municipiului Tulcea; 
                                 - Ampleev Andrian – Viceprimar al Municipiului Tulcea; 
                                 - Mihai Nicolae – consilier local; 
                                 - Stan Ionel – consilier local; 
                                 - Ladaru Cristian – Şeful Poliţiei Municipiului Tulcea; 
                                 - Filip Paul – Director executiv adj. 
          SECRETAR : - Finică Ovidiu  – sef  Serviciu Ordine Publică. 
 Membrii supleanţi : -  Anton  Valeriu – consilier local; 
                                           - Şacu Stere – consilier local; 
                                           - Vătafu Anamaria – consilier local. 

Art. 2 – Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a  Comisiei Locale de Ordine 
Publică, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3 – Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

         
Hotararea a fost adoptata cu 18  voturi ale consilierilor. 
 

 
       CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
            Jr.BRUDIU Maria                                                          BUSURCĂ Alexandru 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                             ANEXA NR.  1 
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                              La Hotărârea nr. 19 din 27.01.2011 
                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                              a Consiliului Local al Municipiului Tulcea 
   
 
 
                                                    REGULAMENT 
 
          de organizare şi funcţionare a Comisiei Locale de Ordine Publică Tulcea 
 
 
      ART. 1 
 Comisia Locală de Ordine Publică Tulcea este organism cu rol consultativ, fără personalitate 
juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă Consiliul Local al Municipiului Tulcea în 
conformitate cu prevederile Legii nr.155/2010 a Poliţiei Locale  şi ale prezentului regulament, în 
scopul asigurării bunei desfăşurări şi sporirii eficienţei Poliţiei Locale Tulcea. 
 
    ART. 2 
    Comisia Locală de Ordine Publică Tulcea asigură, prin activitatea sa, reprezentarea şi 
promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate 
publică. 
 
    ART. 3 
     Primarul municipiului Tulcea, şeful structurii teritoriale a Poliţiei Române , şeful Poliţiei 
Locale Tulcea şi secretarul unităţii administrativ-teritoriale sunt membri de drept  ai comisiei 
locale de ordine publică. 
 
    ART. 4 
    Din componenţa comisiei locale mai fac parte şi 3 consilieri locali desemnaţi de consiliul local. 
    
    ART. 5 
    Mandatul membrilor comisiei locale de ordine publică este valabil până la următoarele alegeri 
locale, urmând ca după această dată să fie desemnată o altă componenţă pentru o perioadă de  4 
ani. 
 
    ART. 6 
    (1) Calitatea de membru al comisiei locale de ordine publică se pierde în cazul în care titularul 
nu mai îndeplineşte funcţia care a determinat desemnarea sa. 
    (2) Membrii comisiei locale de ordine publică, care şi-au pierdut această calitate în condiţiile 
prevăzute la alin. (1) sau ca urmare a decesului ori a altor motive care îi împiedică să îşi 
îndeplinească în mod corespunzător atribuţiile conferite de această calitate, vor fi supliniţi de 
membrii supleanţi, respectiv viceprimarul,  adjunctul şefului structurii teritoriale a Poliţiei 



Române,  adjunctul şefului Poliţiei Locale Tulcea, directorul D.A.P.L. şi 3 consilieri locali 
nominalizaţi de autoritatea deliberativă. 
 
    ART. 7 
 Comisia locală are următoarele atribuţii: 
    a) asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi al 
siguranţei publice la nivelul unităţii administrativ-teritoriale; 
    b) avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a poliţiei locale; 
    c) elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii administrativ-
teritoriale, pe care îl actualizează anual; 
    d) analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la nivelul unităţii 
administrativ-teritoriale şi face propuneri pentru soluţionarea deficienţelor constatate şi pentru 
prevenirea faptelor care afectează climatul social; 
    e) prezintă autorităţii deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor 
planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii  administrativ-teritoriale.  
    f)  evaluează cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al poliţiei locale; 
la înfiinţarea poliţiei locale stabileşte criteriile de evaluare şi selecţie a personalului, după caz , a 
indicatorilor de performanţă.. 
 
 În baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, Comisia Locală de Ordine Publică 
Tulcea propune autorităţilor administraţiei publice locale iniţierea unor proiecte de hotărâri prin 
care să se prevină faptele care afectează climatul social. 
    
          ART. 8 
    În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de Legea nr.155/2010 comisia locală se reuneşte 
trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea primarului sau a unei treimi din numărul 
consilierilor locali.  
 ART. 9  
    În anumite situaţii care reclamă urgenţa, primarul poate convoca şedinţa de îndată.. 
     
           ART. 8 
    Secretariatul comisiei locale este asigurat de şeful serviciului ordine şi linişte publică din cadrul 
Poliţiei Locale Tulcea, respectiv  înlocuitorul legal al acestuia sau de alte persoane din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, după caz. 
 
 ART. 10 
      Secretariatul comisiei va executa următoarele activităţi: 
efectuarea demersurilor pentru convocarea membrilor comisiei cu privire la data desfăşurării 

lucrărilor şi a ordinii de zi; 
redactarea procesului verbal de şedinţă şi arhivarea acestora; 
pregătirea materialelor, informărilor, sesizărilor, etc. ce fac obiectul sedinţei; 
alte atribuţii stabilite de comisia locală de ordine publică. 
 
                                                                                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
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