AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal
Târgoviște în Comisia Locală de Ordine Publică
la nivelul municipiului Târgovişte
Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedința ordinară a lunii mai
2021, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 13985/22.04.2021, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 13986/22.04.2021, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Prevederile art. 28 alin (1) şi alin. (2) din Legea nr. 155/2010 a Poliției
Locale, cu modificările şi completările ulterioare;
▪ Prevederile H.C.L. nr. 30/31.01.2011 privind înfiinţarea Poliţiei Locale a
Municipiului Târgovişte;
▪ Ordinul Prefectului nr. 681/05.11.2020 privind constatarea îndeplinirii
condițiilor legale de constituire a Consiliului local al municipiului Târgoviște,
județul Dâmbovița;
▪ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal
Târgovişte;
▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. g) din Codul Administrativ
adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art.
196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu
modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se desemnează pentru a face parte din Comisia Locală de Ordine
Publică la nivelul municipiului Târgovişte, următorii consilieri locali:

1.
2.
3.

consilier local ______________ - membru
consilier local ______________ - membru
consilier local ______________ - membru

Art. 2 Prin Dispoziţia Primarului vor fi nominalizaţi ceilalţi reprezentanţi ai
Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul municipiului Târgovişte.
Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri îşi încetează
aplicabilitatea.
Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul
Municipiului Târgoviște, membrii Comisiei Locale de Ordine Publică şi
pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan
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POLIȚIA LOCALĂ TÂRGOVIȘTE
Nr…………./……………
APROB
Primarul Municipiului Târgoviște
Jr. Daniel – Cristian STAN

REFERAT PRIVIND NUMIREA
NOILOR MEMBRII ÎN COMISIA LOCALĂ DE ORDINE PUBLICĂ A
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE
În conformitate cu prevederile art. 28 din Legea numărul 155 din 2010- legea
poliției locale, la nivelul Primăriei Municipiului Târgoviște este organizată și
funcționează ”Comisia Locală de Ordine Publică”, organism cu rol consultativ
compus din următorii membrii: Primarul Municipiului, șeful unității teritoriale a
Poliției Române, șeful poliției locale, secretarul general al unității administrativ
teritoriale și 3 consilieri locali, desemnați de autoritatea deliberativă.
În vederea realizării obiectivelor de eficiență, oportunitate și îndeplinirea
atribuțiunilor regulamentare ale Comisiei Locale de Ordine Publică, pe fondul
modificărilor în structura personalului, din instituțiile sus amintite, se impune
reconfirmarea sau desemnarea, după caz, a persoanelor numite în funcțiile
enumerate anterior .

Director Executiv Adjunct
Poliția Locală Târgoviște
Jr. VOICULESCU Bogdan

POLIȚIA LOCALĂ TÂRGOVIȘTE
Nr…………./……………
APROB
Primarul Municipiului Târgoviște
Jr. STAN Daniel Cristian
RAPORT DE SPECIALITATE
privind numirea noilor membrii în
Comisia Locală de Ordine Publică a Municipiului Târgoviște
1. Date generale privind inițiatorul solicitării:
- Poliția Locală Târgoviște cu sediul în Târgoviște, Calea Ploieşti, nr.85, Cod
Poştal 130145, județul Dâmbovița.
2. Baza legală
- Legea nr. 155/2010 legea poliţiei locale;
- Ordonanţa de Urgenţă Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ
3. Motivarea solicitării:
- Comisia Locală de Ordine Publică este un organism consultativ care emite avize,
referitoare la organizarea și funcționarea poliției locale, potrivit competențelor și
domeniilor de aplicare, stipulate în Legea nr. 155/2010 legea poliției locale republicată, cu
modificările și completările ulterioare precum și în H.G. 1332/2010 privind aprobarea
regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale.
- Pe fondul modificărilor survenite în structura personalului, la nivelul Primăriei
Municipiului Târgoviște, instituțiilor cu atribuții în menținerea ordinii și liniștii publice din
municipiul Târgoviște, iar ca urmare a alegerilor locale și în structura Consiliului Local al
Municipiului Târgoviște se impune reconfirmarea sau desemnarea, după caz, a membrilor
”Comisiei Locale de Ordine Publică”, organism cu rol consultativ compus din următorii
membrii: Primarul Municipiului, șeful unității teritoriale a Poliției Române, șeful poliției
locale, secretarul general al unității administrativ teritoriale și 3 consilieri locali,
desemnați de autoritatea deliberativă, așa cum prevede Legea nr. 155/2010 legea poliției
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Director Executiv Adjunct
Poliția Locală Târgoviște
Jr. VOICULESCU Bogdan
Șef Serviciu Ordine, Liniște Publică și Pază
Lt.col.(r) NIȚĂ Ioan Gabriel

Vizat
Jr.

