
 

 

            

                                         

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 
 

HOTĂRÂREA NR. 86 

PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ 

AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedintă ordinară la data 

de  31 martie 2020; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică 

al Municipiului Tulcea, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea înregistrat sub 

nr. P 50/27.03.2020 şi Raportul de specialitate nr. 6226/27.03.2020 al Direcţiei de Poliţie Locală 

Tulcea; 

 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;  
 Având în vedere dispozițiile: 

- art. 6 lit. a) și b) și art. 30 lit. g) din Legea nr. 155/2010 – Legea Poliţiei Locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

- art. 24 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010; 

- art. 1, art. 2 și art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor  

nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de ordine și siguranță publică al 

poliției locale; 
În temeiul art. 129, alin. (2), lit. d) și alin.7 lit. g), art. 136, alin (1), art. 139,  

alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art.197, alin (4) și art. 198 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

                                                       HOTĂRĂŞTE: 
 

ART. 1 Se aprobă Planul de ordine şi siguranţă publică al Municipiului Tulcea, conform 
anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 48/28.03.2019 privind 

aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Municipiului Tulcea îşi încetează 

aplicabilitatea. 

ART. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia de Poliţie 

Locală Tulcea. 

ART. 4 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 
hotarâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

        Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenţi. 
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