ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea înființarii comisiei de ordine publică la nivelul Orașului Huedin, ca organism cu

rol consultativ.
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale.
Urmare a referatului nr. 26016/21.04.2017, depus de Șef Serviciu Poliția Locală Huedin privind înființarea
comisiei locale de ordine publică.
Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 3847/24.04.2017 inaintat de primar si avizat de comisia de
administratie publica , juridica de disciplina , munca si protectie sociala la sedinta din data de 24.04.2017.

Luând în considerare prevederile art. 28 , art. 29 din Legea nr. 155 /12.07.2010, privind înființarea
Poliției Locale, și art 36, alin.1,2, lit. c, d, , alin 5 lit.a, alin.6 lit.a, pct.3 şi art. 36, alin. 2, lit.d, alin.6, lit.a,
pct. 3 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă înființarea comisiei de ordine publică la nivelul Orașului Huedin, ca organism cu
rol consultativ, în următoare componentă :
1. Dr. Moroșan Mircea – Primar al Orașului Huedin
2. Călătan Gheorghe Constantin – Șef Serviciu Poliția Locală
Huedin
3. Comandantul Poliției orașului Huedin sau înlocuitorul acestuia
4. Cozea Dan – Secretar U.AT. Huedin
5. Matiș Horea

- Consilier local

6. Andriescu Mihai - Consilier local
7. Csudom Francisc - Consilier local
Art.2. Comisia mai sus desemnată va îndeplini atribuțiile prevăzute la art. 29, alin, 1 din Legea nr.
155/2010 privind înființarea Poliției Locale, după cum urmează :
a) asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi al
siguranţei publice la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
b) avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
c) elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativteritoriale, pe care îl actualizează anual;
d) analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la nivelul
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi face propuneri pentru soluţionarea deficienţelor constatate
şi pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;
e) evaluează cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al poliţiei locale;
f) prezintă autorităţii deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului
de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. În baza concluziilor

desprinse din analizele efectuate, propune autorităţilor administraţiei publice locale iniţierea unor proiecte
de hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.
Art. 3. Secretariatul comisiei locale de ordine publica este asigurat de consilier juridic Tarcea
Camelia.
Art. 4. Comisia locala de ordine publica se reuneste trimestrial sau ori de cate ori este necesar la
convocarea Primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali ai Consiliului Local Huedin.
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentului Politiei

locale din cadrul Primariei orasului Huedin .
Nr. 63/28.04.2017
Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru:
Consilieri care nu au votat
Preşedinte de şedinţă,
Prof. Biro Lajos
LS………………………

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
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