
 

ROMANIA                                                                                                                                          
JUDEŢUL ARAD  
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI INEU 
 
 

 

HOTĂRÂRE NR.92 

Din 29.06.2012 

Privind reconstituirea  Comisiei locale de ordine publică a orașului Ineu și 
revocarea  Hotărârii nr. 7/31.01.2011 

 

      Consiliul local al oraşului Ineu, intrunit in şedinţa ordinara in data de 29.06.2012,  

Având in vedere: 
-      iniţiativa D-lui Primar jr.  CĂLIN - ILIE ABRUDAN; 
-     expunerea   de   motive   nr. 9.956/22.06.2012   a   domnului   primar,   jr.  CĂLIN - ILIE 
ABRUDAN; 
-     referatul nr. 9.955/22.06.2012 al d-lui Sabau Gheorghe – sef Serviciul Politia Locală; 
-    Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei  locale de ordine publică a oraşului 
Ineu.;  

-      Hotărârea nr. 7/31.01.2011 adoptată de către Consiliul Local Ineu; 

-    prevederile art. 28 si art. 29 din Legea nr.155/2010 a  Politiei Locale, 
-   prevederile art. 36 , alin. 6, lit. a, pct. 7 din Legea nr.  215/2001, a administraţiei publice 
locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-  avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Ineu, 
    In temeiul art . 45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 

Art. 1. - Se aprobă reconstituirea Comisiei locale de ordine publică a orasului Ineu, 
organism cu rol consultativ in probleme de ordine publica si organizarea si urmarirea 
activitatii Politiei locale a orasului Ineu., in conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr. 
155/2010 a politiei locale, in urmatoarea componenta: 

-  jr.  ABRUDAN CĂLIN - ILIE - Primarul orasului Ineu; 
- Comisar sef ZAHARIA AUREL –  Seful Politiei orasului Ineu;  
- SABĂU GHEORGHE – Seful Serviciului Politiei Locale a orasului Ineu;  
- RADA ANCUȚA - Secretarul orasului Ineu; 
- ALB IONEL - consilier local; 
- BĂEȚAN VASILE - consilier local; 
- CHIRLA ALEXANDRU - consilier local; 

 



Art. 2. – Se aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei  locale de 
ordine publică a oraşului Ineu , conform Anexei , care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
 
Art. 3. – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul orasului Ineu 
jr. Călin-Ilie Abrudan. 

Art. 4. – Se revocă Hotărârea nr. 7/31.01.2011 adoptată de către Consiliul Local Ineu. 

Art. 5. - Prezenta hotarare se comunică cu :  

- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad; 

- Primarul oraşului Ineu; 

- Membrii comisiei;                          

- Secretar. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   CONTRASEMNEAZĂ, 
 IONEL ALB      SECRETAR, 
               ANCUŢA RADA 

 



                                                            ANEXA LA H.C.L. NR. 92/29.06.2012 

 
 
 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIEI 

LOCALE DE ORDINE PUBLICA A ORASULUI INEU 

 
 

Art. 1. Comisia locala de ordine publica a orasului Ineu, organism cu rol 
consultativ in probleme de ordine publica si de organizare si functionare a 
Politiei locale a orasului Ineu, functioneaza in baza Hotararii Consiliului local al 
orasului Ineu nr.___din 29.06.2012, cu respectarea prevederilor Legii 
nr.155/2010, in baza prezentului Regulament. 
 
Art. 2. Comisia locala de ordine publica a orasului Ineu are urmatoarea 
componenta : 
 

- Primarul orasului Ineu; 
- Seful Politiei orasului Ineu;  
- Seful Serviciului Politiei Locale a orasului Ineu;  
- Secretarul orasului Ineu; 
- 3 consilieri locali, desemnati de Consiliul local al orasului Ineu;  

 

Art.  3. Sedintele Comisiei locale sunt conduse de Primarul orasului Ineu. 

 

Art. 4.(1) Secretariatul comisiei locale se asigura prin grija Primarului, de 
personal cu atributii in acest sens din aparatul de specialitate al Primarului. 
            (2) Atributiile secretarului constau in: 

- efectuarea demersurilor pentru anuntarea membrilor comisiei cu 
privire la data desfasurarii lucrarilor si a ordinii de zi; 

- redactarea procesului verbal de sedinta si inmanarea acestuia 
catre membrii comisiei pentru semnare; 

- arhivarea proceselor verbale ale sedintelor. 
 
Art. 5. (1) Comisia locala se reuneste trimestrial sau ori de cate ori este necesar, 
la convocarea Primarului orasului Ineu sau a unei treimi din numarul 
consilierilor locali. 

(2) Convocarea sedintelor trimestriale se face de catre Primar, cu cel 
putin 5 zile lucratoare inainte de data sedintei. Odata cu convocarea sedintei, 
secretariatul va transmite si ordinea de zi a sedintei. 

(3) Convocarea la initiativa consilierilor locali se face prin secretariatul 
comisiei, prin depunerea solicitarii semnate de catre cel putin o trieme din 
consilierii locali, in termen de 5 zile lucratoare inainte de data sedintei. 

(4) In situatii exceptionale, Primarul poate convoca sedinta imediat. 
(5) Cu ocazia fiecarei sedinte se incheie un process verbal care este 

semnat de catre toti membrii comisiei. 
 



 

Art. 6. Comisia locala are urmatoarele atributii: 
a) asigura cooperarea dintre institutiile si serviciile publice cu atributii in 

domeniul ordinii si al sigurantei publice la nivelul orasului Ineu; 
b) avizeaza proiectul regulamentului de organizare si functionare a Politiei 

locale a orasului Ineu; 
c) elaboreaza proiectul planului de ordine si siguranta publica al orasului Ineu, 

pe care il actualizeaza anual; 
d) analizeaza periodic activitatile de mentinere a ordinii si sigurantei publice la 

nivelul orasului Ineu si face propuneri pentru solutionarea deficientelor 
constatate si pentru prevenirea faptelor care afecteaza climatul social; 
e) evalueaza cerintele specifice si face propuneri privind necesarul de personal 

al Politiei locale a orasului Ineu; 
f) prezinta Consiliului local al orasului Ineu rapoarte anuale asupra modului de 

indeplinire a prevederilor planului de ordine si siguranta publica al orasului 
Ineu. In baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune initierea 
unor proiecte de hotarari prin care sa se previna faptele care afecteaza climatul 
social; 
g) analizeaza si face propuneri in orice alt domeniu care priveste siguranta si 

ordinea publica din orasul Ineu. 
 

Art. 7.   Prezentul Regulament se aduce la cunostinta membrilor Comisiei 

locale. 
 
 


