
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H O T Ă R Â R E
     privind aprobarea completarii prin introducerea unui nou aliniat la art. 5 al Regulamentului  Poliției
Locale Huedin,  aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 64/2017

       Primarul  oraşului  Huedin,  Dr.  Moroşan  Mircea,  în  baza  prerogativelor  prevăzute  de  Legea

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Ținând seama de adresa nr. 26115/27.03.2018 înaintată de șef Serviciu Poliție Locală, privind 

exercitatrea activității și pe timp de noapte în schimbul 3,  între orele 22.00 – 6.00.

Având  în  vedere  referatul  nr.  4727/16.05.2018  înaintat  de  Potra  Mihaela  din  cadrul

Compartimentului  Resurse  Umane  și  Relatii  cu  Publicul,  prin  care  solicită  aprobarea  modificării

Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale din orașul Huedin, în sensul  că, Poliția

Locală  Huedin poate  desfășura activitatea  și  pe timp  de noapte,  respectiv  în  schimbul 3,  în  vederea

îndeplinirii atribuțiilor  legale.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 4740/16.05.2018 înaintat  de primar  și avizat  de

comisia  pentru adminsitrație publică, muncă, protecție soială la ședința din data de 16.05.2018.

Ținând  seama  de  prevederile  art.4  alin.(7)  din  Legea  nr.155/2010-Legea  Poliției  Locale,

republicată,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  autoritatea  deliberativă  a  administrației  publice

locale aprobă prin hotărâre regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale. 

    Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2 lit.a,  alin.6, lit.a, pct.7, 8, 9, 13, 16, 19, si art. 45

nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 Se aprobă completarea prin introducerea unui nou aliniat la art. 5 al Regulamentului Poliției 

Locale Huedin,  aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 64/2017 astfel :

         -la art.(5) se va introduce alin.(2) cu următorul cuprins: Poliția   Local  ă, în exercitarea atribuțiilor 
legale poate desfășura activitatea specifică și în schimbul 3, între orele 22  :00   și 6  :00  .

            Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Politia Locala din cadrul 

Primariei orasului Huedin.

 

Nr.98/22.05.2018 Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi:  15 
Votat pentru:  15

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzas – Fekete Maria                             Cozea Dan
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