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Romania 
Judetul Constanta 
Municipiul Constanta 
Consiliul Local 

HOTARARE 
privind constituirea 

Comisiei locale de ordine publica a municipiului Constania 

Consiliul local al municipiului Constanta 7ntrunit 7n §edinta ordinara din data 

-----------
Luand 7n dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul primar 

Decebal Fagadau 7nregistrata sub nr. 158413/ .16.11.2016 precum !;ii referatul 
Directiei politia locala Constanta 7nregistrat sub nr. 157340/15.11.2016; 

Vazand raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administratie publica, 
juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor !;ii libertatilor cetateanului; 

Avand 7n vedere prevederile art. 28 !;ii art. 29 din Legea nr. 155/2010 a 
politiei .. locale, republicata, cu modificarile !;ii completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 7, art. 45 alin. 1 §i art. 
115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

HOTARA$TE 

ART. 1 Se aproba constituirea comisiei locale de ordine publica a 
municipiului Constanta, organism cu rol consultativ. 

ART. 2 Se aproba componenta comisiei locale de ordine publica a 
municipiului Constanta, dupa cum urmeaza: 

- Decebal Fagadau - Primarul municipiului Constanta - pre!jiedinte; 
- Tudorel Dogaru - !jieful Politiei municipiului Constanta - membru; 
- Dan Baltag - Directia politia locala Constanta - membru; 
- Marcela Enache - secretarul municipiului Constanta - membru; 
- ......................... - consilier local - membru; 
- ......................... - consilier local - membru; 
- ......................... - consilier local - membru; 

ART. 3 Comisia locala de ordine publica se organizeaza !;ii va functiona 
conform Regulamentului de organizare !;ii functionare prevazut 7n anexa care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 

ART. 4 Incepand cu data prezentei hotarari orice alte dispozitii anterioare . 
referitoare la constituirea ori modificarea componentei comisiei locale de ordine 
publica a municipiului Constanta 7!;ii 7nceteaza aplicabilitatea. 

ART. 5 Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local 
va comunica prezenta hotarare membrilor comisiei locale de ordine publica a 
municipiului Constanta, care var duce spre 7ndeplinire prevederile prezentei hotarari 

-§i, spre §tiinta, Institutiei prefectului judetului Constanta. 

Prezenta hotarare a fast adoptata de 

PRE$ED1NTE $ED1NJA, 

----

CONSTANTA 
Nr. / _______ _ 

consilieri din 27 membri. 

CONTRAS EM N EAZA 
SECRET AR, 

MARCELA ENACHE 
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Romania 
Judetul Constanta 
Municipiul Constanta 
Consiliul Local 

Anexa la H.C.L. nr ______ _ 

Regulamentul de organizare ~i functionare 
al comisiei locale de ordine publica a municipiului Constanta 

Capitolul I 
Dispozitii generale 

Art. 1 Comisia locala de ordine publica a municipiului Constanta este constituita in 
conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 a politiei locale, republicata, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 

· Art. 2 Comisia locala de ordine publica se organizeaza $i functioneaza in baza 
prezentului Regulament, elaborat cu respectarea prevederilor Legii nr. 155/2010 a 
politiei locale, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare. 
Art. 3 Comisia locala de ordine publica este organism consultativ care emite avize 
cu caracter consultativ, referitor la organizarea $i functionarea politiei locale, 
potrivit competentelor $i domeniilor de aplicare stipulate in Legea nr. 155/2010 a 
politiei locale republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare precum ~i in H.G. 
1332/2010 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare ~i functionare a 
politiei locale. 

Capitolul II 
Componenta comisiei locale de ordine publica 

Art. 4 (1) Comisia locala de ordine publica este constituita din: Primarul 
municipiului Constanta, $eful Politiei municipiului Constanta, $eful/reprezentantul 
Directiei politia locala Constanta, secretarul municipiului Constanta $i 3 (trei) 
consilieri locali desemnati de Consiliul local al municipiului Constanta. 
Art. 5 Functia de pre$edinte al comisiei locale de ordine publica este indeplinita 
de Primarul municipiului Constanta. 
Art. 6 (1) In situatia in care un membru al comisiei locale de ordine publica nu mai 
indepline~te functia care a determinat desemnarea sa, acesta pierde calitatea de 
membru. 

(2) Membrii care $i-au pierdut calitatea in conditiile prevazute la alin. (1) sau 
din alte motive care ii impiedica sa i$i indeplineasca in mod corespunzator atributiile, 
var fi inlocuiti cu persoane care ocupa functiile prevazute la art. 28 alin. 2 din Legea 
nr. 155/2010 a politiei locale republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 



Capitolul III 
Atributiile comisiei locale de ordine publica 

Art. 7 (1) Comisia locala de ordine publica are, potrivit prevederilor legale, 
urmatoarele atributii principale: 

a) asigura cooperarea dintre institutiile §i serviciile publice cu atributii in 
domeniul ordinii §i sigurantei publice la nivelul unitatii administrativ-teritoriale; 

b) avizeaza proiectul regulamentului de organizare §i functionare a politiei 
locale; 

c) elaboreaza proiectul planului de ordine §i siguranta publica al unitatii 
administrativ-teritoriale, pe care ii actualizeaza anual; 

d) analizeaza periodic activitatile de mentinere a ordinii §i sigurantei publice 
la nivelul unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale; 

e) face propuneri pentru solutionarea deficientelor constatate §i pentru 
prevenirea faptelor care afecteaza climatul social; 

f) evalueaza cerintele specifice §i face propuneri privind necesarul de 
personal al politiei locale; 

g) prezinta autoritatii deliberative rapoarte anuale asupra modului de 
indeplinire a prevederilor planului de ordine §i siguranta publica al unitatii 
administrativ-teritoriale; 

h) propune autoritatilor administratiei publice locale initierea unor proiecte de 
hotarari prin care sa se previna faptele care afecteaza climatul social. 

(2) in scopul organizarii ~i functionarii eficiente a politiei locale, Comisia 
local a de ordine publica indepline~te ~i urmatoarele atributii: 

a) stabile~te indicatorii minimali de performanta pentru activitatea Directiei 
politia locala Constanta; 

b) propune spre dezbatere ~i aprobare Consiliului local al municipiului 
Constanta, planul de ordine §i siguranta publica al unitatii administrativ-teritoriale; 

c) propune, spre dezbatere ~i aprobare Consiliului local al municipiului 
Constanta, masurile necesare pentru buna functionare a politiei locale §i pentru 
incadrarea activitatii acesteia in normele §i procedurile stabilite de unitatec;1 de 
reglementare; 

d) analizeaza, in conditiile legii, impreuna cu Consiliul local al municipiului 
Constanta, activitatea politiei locale ~i stabile~te masuri de imbunatatire a acesteia. 
Art. 8 Aspectele identificate ~i solutiile adoptate de comisia locala de ordine 
publica, in indeplinirea atributiilor prevazute in prezentul regulament, vor fi 
cuprinse in proiecte de hotarari ce urmeaza a fi supuse dezbaterii ~i aprobarii 
Consiliului local al municipiului Constanta. 



Capitolul IV 
Funciionarea comisiei locale de ordine publica 

Art. 9 (1) Comisia locala de ordine publica se intrune$te trimestrial sau o~i de cate 
ori este necesar, la convocarea Primarului municipiului Constanta sau a umei treimi 
din numarul consilierilor locali. 

(2) Comisia locala de ordine publica este legal intrunita in prezenta 
majoritatii membrilor sai $i hotara$te prin votul a jumatate plus unul din numarul 
membrilor prezenti, in caz de paritate votul Primarului municipiului Const nta fjind 
hotarator. 

(3) Comisia locala de ordine publica este un organism care, in indieplinirea 
atributiilor legale, emite avize cu rol consultativ, care se semneaza de preSedinte $i 
de secretarul comisiei. . [ 
Art. 10 Comisia locala de ordine publica va functiona $i i$i va desfa$ura alctivitatea 
la sediul Primariei municipiului Constanta. 
Art. 11 (1) $edintele comisiei locale de ordine publica pot fi ordi~are · sau 
extraordinare $i sunt conduse de Primarul municipiului Constanta, ian in lipsa 
acestuia de un membru mandatat. 

(2) Comisia locala de ordine publica este reprezentata de Primarul 
municipiului Constanta, in calitatea sa de pre~edinte al acesteia. 

(3) Secretariatul comisiei locale de ordine publica este asigurat de persoane 
cu atributii in acest sens din aparatul de specialitate al Primarului mumicipiului 
Constanta, desemnat prin dispozitia acestuia. 
Art. 12 (1) Membrii comisiei locale de ordine publica sunt convocati la ~edintele 
organizate prin grija secretarului comisiei locale de ordine publica, cu eel putin 3 
(trei) zile lucratoare inainte de data stabilita pentru ~edinta, acesta trans1

1

mitand ~i 
ordinea de zi. 

(2) Convocarea se face la adresele transmise oficial ori puse la 
1
dispozitia 

secretarului comisiei locale de ordine publica, de fiecare membru, respecJv e-mail, 
fax, telefon,etc. 
Art. 13 In situatii exceptionale, Primarul municipiului Constanta poaJe solicita 
secretarului comisiei locale de ordine publica convocarea de indata a embrilor, 
transmiterea ordinii de zi facandu-se telefonic. 
Art. 14 (1) In cadrul ~edintelor comisiei locale de ordine publica e dezbat 
propunerile stabilite pe ordinea de zi care este hotarata de initiatorul convocarii 
comisiei. 

(2) Ordinea de zi a ~edintelor se aproba de membrii comisiei, la propunerea 
pre~edintelui comisiei locale de ordine publica. 

(3) Pre~edintele comisiei locale de ordine publica i~i poate manifesta acordul 
cu privire la completarea cu noi propuneri a ordinii de zi. 

(4) Membrii comisiei locale de ordine publica au dreptul sa ia cuvantul la 
fiecare punct de pe ordinea de zi, cu incuviintarea pre~edintelui. 
Art. 15 (1) Dezbaterile din $edintele comisiei locale de ordine publica, precum ~i 
modul in care ~i-a exercitat votul fiecare membru se consemneaza intr-un proces 
verbal care va fi semnat de membrii prezenti. 

(2) Secretarul comisiei locale de ordine publica va constitui dosare speciale, 
numerotate ~i semnate, care vor cuprinde procesul verbal ~i documentatia ce a 
fost dezbatuta. 
Art. 16 Avizele sunt emise de comisia locala de ordine publica 1n termen de 
maximum 30 (treizeci) de zile de la primirea documentatiei complete. 



Capitolul V 
Atribuime secretarului comisiei locale de ordine publica 

Art. 17 Secretariatul comisiei locale de ordine publica 1ndepline$te urmatoarele 
atributii: 

a) pastreaza legatura cu membri comisiei locale de ordine publica 
1n$tiintandu-i cu privire la data desfa$urarii $edintei $i transmite ordinea de zi; 

b) asigura 1ntocmirea sau dupa caz redactarea procesului verbal de $edinta $i 
111nmaneaza membrilor comisiei locale de ordine publica 1n vederea semnarii; 

c) constituie dosare speciale, numerotate $i semnate, care var cuprinde 
procesul verbal $i documentatia ce a fest dezbatuta 

d) are 1n pastrare $i asigura arhivarea documentelor comisiei locale de ordine 
publica; 

e) transmite avizele cu rel consultativ emise de comisia locala de ordine 
publica catre institutiile solicitante. 

Capitolul VI 
Dispoziiii finale 

Art. 18 (1) Prezentul Regulament de organizare $i functionare al comisiei locale de 
ordine publica este supus dezbaterii $i aprobarii Consiliului local al municipiului 
Constanta. 

(2) Modificarea sau completarea prezentului regulament se poate face 
numai prin hotarare a Consiliului local al municipiului Constanta, cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor Legii nr. 155/2010 a politiei 
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum $i a 
dispozitiilor H.G. 1332/2010 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare 
$i functionare a politiei locale. 
Art. 19 Regulamentul de organizare $i functionare al comisiei locale de ordine 
publica, adoptat de Consiliul local al municipiului Constanta, va fi adus la cuno$tinta 
publicului prin modalitatile de comunicare prevazute de legislatia 1n vigoare. 

PRESEDINTE SEDINJA, 
CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR, 
MARCELA ENACH E 



Romania 
Judetul Constanta 
Municipiul Constanta 
PRIMAR 
/53L;if 'b/fc;.11,1. f«J/G 

Expunere de motive 

Avand 7n vedere ca 7n luna iunie 2016 au avut loc alegeri locale, ulterior fiind 
7nvestiti 1n functii primarul municipiului Constanta, precum $i consilierii locali, 
schimbandu-se componenta Consiliului local municipal Constanta. 

Tinand cont de: 
- prevederile art. 28 din Legea nr. 155/2010 a politiei locale, republicata, cu 

modificarile $i completarile ulterioare; 
- obiectul de activitate al institutiei pe linia ordinii publice, apararii drepturilor 

$i libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private $i publice, 
prevenirea $i descoperirea infractiunilor; 

- interesul autoritatii locale cu privire la asigurarea $i mentinerea ordinii $i 
lini$tii publice pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Constanta, este 
necesara constituirea comisiei locale de ordine publica a municipiului Constanta, 
organism cu rol consultativ, care are un rol important 1n asigurarea cooperarii dintre 
institutiile ~i serviciile publice cu atributii 1n domeniul ordinii sigurantei publice la 
nivelul unitatii administrativ-teritoriale, iar 7n baza concluziilor desprinse din 
analizele efectuate, propune initierea unor proiecte de hotarari prin care sa se 
previna faptele care afecteaza climatul social. 

Astfel, propun aprobarii plenului Consiliului local al municipiului Constanta 
proiectul de hotarare privind constituirea comisiei locale de ordine publica a 
municipiului Constanta. 

Primar, 
Decebal Faga~a . ' ~r 



Romania 
Judetul Constanta 
Primaria Municipiului Constanta 
Directia Politia Locala 
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REFERAT 

Avand in vedere ca, in luna iunie 2016 au avut lac alegeri locale, ulterior fiind 
investiti in functii Primarul municipiului Constanta precum $i consilierii locali, schimbandu-se 
componenta Consiliului local municipal Constanta; 

Tinand cont de prevederile art. 28 din Legea nr. 155/2010 a politiei locale, 
republicata, cu modificarile !;ii completarile ulterioare, respectiv : 

(1) La nive/ul fiecarei comune, al fiecarui ora§, municipiu §i sector al municipiului 
Bucure§ti unde functioneaza politia loca/a se organizeaza §i functioneaza comisia locala de 
ordine publica, prin hotarare a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului 
Bucure§ti, denumita rn continuare comisia locala, care este un organism cu rot consultativ. 

(2) Comisia locala este constituita, dupa caz, din: primar, respectiv primarul general 
rn cazul municipiului Bucure5ti, 5eful unitatii/structurii teritoria/e a Politiei Romane sau 
reprezentantul acestuia, 5eful politiei locale, secretarul unitatii administrativ-teritoria/e §i 3 
consilieri locali, respectiv consilieri generali rn cazul municipiului Bucure5ti, desemnati de 
autoritatea deliberativa. 

(3) $edintele comisiei locale sunt conduse de primar, respectiv de primarul general 
rn cazul municipiu/ui Bucure5ti. 

( 4) Modul de functionare a comisiei locale se stabi/e5te prin regulamentul de 
organizare §i functionare a acesteia, adoptat de consiliul local, respectiv de Consiliul General 
al Municipiului Bucure5ti. 

Luand in considerare interesul comunitatii locale cu privire la asigurarea $i 
mentinerea ordinii $i lini!;itii publice pe raza administrativ-teritoriala a municipiului 
Constanta, precum $i pentru apararea drepturilor $i libertatilor fundamentale ale persoanei, 
a proprietatii private !;ii publice, prevenirea $i descoperirea infractiunilor, consideram 
necesara constituirea comisiei locale de ordine publica la nivelul municipiului Constanta ·care 
sa indeplineasca atributiile prevazute de art. 29 din Legea nr. 155/2010, respectiv: 

a) asigura cooperarea dintre institutiile §i serviciile pub/ice cu atributii in domeniul 
ordinii §i al sigurantei pub/ice la nivelu/ unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoria/e; 

b) avizeaza proiectul regulamentului de organizare §i functionare a politiei locale; 
c) elaboreaza proiectu/ planului de ordine §i siguranta publica al unitatii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale, pe care If actualizeaza anual; 
d) analizeaza periodic activitatile de mentinere a ordinii §i sigurantei pub/ice la nive/ul 

unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoria/e §i face propuneri pentru solutionarea 
deficientelor constatate §i pentru prevenirea faptelor care afecteaza climatul social; 

e) evalueaza cerintele specifice §i face propuneri privind necesarul de personal al 
politiei locale; 

f) prezinta autoritatii deliberative rapoarte anuale asupra modului de 1ndeplinire a 
prevederilor planului de ordine §i siguranta publica al unitatii/subdiviziunii administrativ
teritoriale. in baza concluziilor desprinse din analize/e efectuate, propune autoritatilor 
administratiei pub/ice locale initierea unor proiecte de hotarari prin care sa se previna 
faptele care afecteaza climatul social, 

propunem initierea unui proiect de hotarare privind constituirea comisiei locale de 
ordine publica a municipiului Constanta $i supunerea acestuia spre dezbatere !;ii aprobare 
Consiliului local al municipiului Constanta. 

Director ex~utiv adj,1:t~, 
Bra,t6 Dani r7 z··~~~k, 
'. ,.,...-? 

-------
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Romania 
Judetul Constanta 
Municipiul Constanta 
Consiliul Local 
Comisia nr. 5 - pentru administratie publica,juridica, apararea ordinii 
publice,respectarea drepturilor !;ii libertatilor cetateanului 

RAPORT 

Avand 7n vedere expunerea de motive prezentata 7n sustinere de domnul 
Primar Decebal Fagadau; 

Analizand proiectul de hotarare privind constituirea comisiei locale de ordine 
publica a m~nicipiului Constanta; 

In conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr. 215/2001 
republicata, privin,r;J,, 5dministratia publica locala, Comisia nr.S, 7ntrunita 7n §edinta 
din data de l-r- 1'( 2p/£ , avizeaza favorabil / oeravorabil proiectul de 
hotarare prezentat. 

Pre§edinte comisie, 
ARGHIRESCU ADRIANA 

I 


