
 
735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9                                                                          

  tel. 0235 - 480009 / fax  0235 - 480126 

 

                                            Hotararea a fost adoptata cu 

            votul a 14 consilieri  

       

    HOTARAREA NR.23 
privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publica a municipiului Husi 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere expunerea de motive privind constituirea Comisiei Locale 

de Ordine Publica a municipiului Husi; 

 In conformitate cu prevederile art.28 si 29 din Legea Politiei Locale nr.155 

din 12.07.2010; 

 In temeiul prevederilor art.36 alin.(6) litera ”a” pct.7 si art.45 alin.(1) din 

Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

          

 

         H O T A R A S T E: 

 

 Art.1. –(1) - Se aproba constituirea Comisiei Locale de Ordine Publica a 

municipiului Husi, organism cu rol consultativ in probleme de ordine publica, in 

urmatoarea componenta: 

  inginer Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi; 

 comisar Bigu Catalin – comandantul Politiei Municipiului Husi; 

 inginer Nastase Viorel- seful Politiei Locale a Municipiului Husi; 

 jr.Monica Dumitrascu – secretarul municipiului Husi; 

 Iacob Liviu - consilier local; 

 Bobarnat Radu -consilier local; 

 Caciula Aurel - consilier local; 

 

             (2) – Sedintele Comisiei Locale de Ordine Publica a Municipiului Husi 

sunt conduse de primarul municipiului Husi; 



 

 Art.2. – Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei 

Locale de Ordine Publica a Municipiului Husi, conform Anexei nr.1 care face 

parte integranta din prezenta hotarare; 

 

 Art.3. – Prezenta hotarare abroga prevederile Hotararii Consiliului Local al 

municipiului Husi nr. 22 din 24.07.2008; 

 

 Art.4. – Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul municipiului Husi. 
 

 

 

                                                          HUSI, 27 ianuarie 2011 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,     Contrasemneaza, 

            Georgeta Giosu                                  Secretarul municipiului Husi  

              jr.Monica Dumitrascu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            Anexa nr. 1 
 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 

A COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI HUSI  

 

 

             Art. 1. Comisia locală de ordine publică a Municipiului Husi, organism cu 

rol consultativ în probleme de ordine publică si de organizare si functionare a 

Politiei Locale a municipiului Husi, functionează în baza Hotărârii Consiliului 

local al municipiului  Husi, cu respectarea prevederilor Legii nr.155/2010. 

 

               Art. 2. Comisia locală de ordine publică a Municipiului Husi are 

următoarea componentă: 

                - Primarul municipiului Husi  

                - seful Politiei Municipiului Husi  

                - seful Politiei Locale a Municipiului Husi  

                - secretarul municipiului Husi  

                - 3 consilieri locali, desemnati de Consiliul local al municipiului Husi. 

 

            Art. 3. Sedintele Comisiei locale sunt conduse de Primarul municipiului 

Husi. 

 

           Art. 4. (1) Secretariatul comisiei locale se asigură prin grija Primarului, de 

personal cu atributii în acest sens din aparatul de specialitate al Primarului. 

            (2) Atributiile secretarului constau în: 

                   - efectuarea demersurilor pentru anuntarea membrilor comisiei cu 

privire la data desfăsurării lucrărilor si a ordinii de zi; 

                  - redactarea procesului verbal de sedintă si înmânarea acestuia către 

membrii comisiei pentru semnare; 

                 - arhivarea proceselor verbale ale sedintelor. 

 

           Art. 5. (1) Comisia locală se reuneste trimestrial sau ori de câte ori este 

necesar, la convocarea Primarului municipiului Husi sau a unei treimi din numărul 

consilierilor locali. 

            (2) Convocarea sedintelor trimestriale se face de către Primar, cu cel putin 

3 zile lucrătoare înainte de data sedintei. Odată cu convocarea sedintei, 

secretariatul Comisiei va transmite si ordinea de zi a sedintei. 

 



            (3) Convocarea la initiativa consilierilor locali se face prin secretariatul 

comisiei,prin depunerea solicitării semnate de către cel putin o treime din 

consilierii locali, în termen de 3 zile lucrătoare înainte de data sedintei. 

 

              (4) În situatii exceptionale, Primarul poate convoca sedinta imediat. 

 

              (5) Cu ocazia fiecărei sedinte se încheie un proces verbal care este semnat 

de către toti membrii comisiei. 

 

            Art. 6. Comisia locală are următoarele atributii: 

                 a) asigură cooperarea dintre institutiile si serviciile publice cu atributii în 

domeniul ordinii si al sigurantei publice la nivelul municipiului Husi;  

                 b) avizează proiectul regulamentului de organizare si functionare a 

Politiei locale a municipiului Husi; 

                c) elaborează proiectul planului de ordine si sigurantă publică al 

municipiului Husi; 

               d) actualizeaza anual planul de ordine si siguranta publica a Municipiului 

Husi; 

                e) analizează periodic activitătile de mentinere a ordinii si sigurantei 

publice la nivelul municipiului Husi si face propuneri pentru solutionarea 

deficientelor constatate si pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social; 

                f) evaluează cerintele specifice si face propuneri privind necesarul de 

personal al Politiei locale a municipiului Husi; 

                g) prezintă Consiliului local al municipiuliu Husi rapoarte anuale asupra 

modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine si sigurantă publică al 

municipiului Husi. În baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune 

initierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează 

climatul social; 

               i) analizează si face propuneri în orice alt domeniu care priveste siguranta 

si ordinea publica din municipiul Husi. 

 

 

 

Presedinte de sedinta,                                 Secretarul Municipiului Husi, 

      Georgeta Giosu                                              jr.Monica Dumitrascu 
 


