
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

 ROŞIORI DE VEDE 

           

H O T Ă R Â R E 

     PROIECT 

 

 Privind: reorganizarea Comisiei locale de ordine publică la nivelul Municipiului 

Roşiori de Vede 

 Consiliul Local al Municipiului Roşiori de Vede, 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului municipiului Roşiori de Vede înregistrat 

sub nr._______/________2021; 

- raportul de specialitate al Compartimentului contencios înregistrat sub nr. 

_______/_____2021; 

- prevederile art. 28 - 29 din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

- prevederile art. 129 alin. (1) , alin (2) lit. d) şi  alin. (7) lit g) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 

           În temeiul art. 139 şi art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ, adopta prezenta 

H O T Ă R Â R E 

 

 Art. 1. Începând cu data prezentei se aprobă reorganizarea Comisiei locale de 

ordine publică a Municipiului Roşiori de Vede în următoarea componenţă:  

- Cîrciumaru Gheorghe Valerică – Primarul municipiului Roşiori de Vede; 

- Cms. Şef Ghene Alin – Comandant Poliţia Municipiului Roşiori de Vede; 

- Petricioaia Petre Iancu – Director executiv Poliţia Locală Roşiori de Vede; 

- Cîţa Mioara Iulia – Secretar general al  Municipiului Roşiori de Vede; 

- _________________________ - Consilier Local; 

- _________________________ - Consilier Local; 

- _________________________ -  Consilier Local. 

 Art. 2. Începând cu data prezentei încetează aplicarea prevederilor H.C.L. nr. 

28/23.02.2017.  

 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general al unităţii 

administrativ teritoriale, în termenul prevăzut de lege, autorităţilor şi persoanelor 

interesate. 

  Iniţiator  

 Primar, 

Ec. Cîrciumaru Gheorghe Valerică 

              Avizează pentru legalitate, 

                  Secretar general, 

                            Cîţa Mioara Iulia  

ROŞIORI DE VEDE 

NR. ______/_________2021 

 
 

 



MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 

  PRIMAR 

 

 

Referat de aprobare 

 

La proiectul de hotărâre privind reorganizarea Comisiei locale de ordine publică 

la nivelul Municipiului Roşiori de Vede 

 

  Onorat Consiliu, 

 

Materialul supus dezbaterii este întocmit având în vedere:  

- Prevederile art. 28 - 29 din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin. (1),alin (2) lit.d) şi alin. (7) lit g) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

- Rezultatele alegerilor autorităţilor publice locale din data de 27.09.2020. 

- Ordinul Prefectului Județului Teleorman nr. 671/26.10.2020 privind 

constatatre îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al 

Municipiului Roșiori de Vede din județul Teleorman 

Potrivit dispoziţiilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 155/2010, la nivelul fiecărei 

unităţi administrativ-teritoriale unde funcţionează poliţia locală, se organizează şi 

funcţionează comisia locală de ordine publică, organism cu rol consultativ. 

Organizarea şi modul de funcţionare al comisiei au fost stabilite iniţial prin HCL 

nr. 114/29.11.2010, hotărâre care a fost modificată succesiv prin actualizarea 

componenţei ori de câte ori a fost necesar. 

Urmare alegerilor autorităţilor publice locale din data de 27.09.2020, 

componenţa comisiei se impune a fi actualizată prin desemnarea de către autoritatea 

deliberativă a celor trei consilieri locali, potrivit prevederilor art. 28 alin. (2) din actul 

normativ mai sus menţionat. 

Pentru aceste motive supun analizei şi aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre iniţiat. 

 

Primar, 

Ec. Cîrciumaru Gheorghe Valerică 

 

 



MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 

COMPARTIMENTUL CONTENCIOS 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

La proiectul de hotărâre privind reorganizarea Comisiei locale de ordine publică 

la nivelul Municipiului Roşiori de Vede 

 

Proiectul de hotărâre iniţiat este întocmit având în vedere:  

- Prevederile art. 28 - 29 din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin. (1),alin (2) lit.d)  şi  alin. (7) lit g) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

- Rezultatele alegerilor autorităţilor publice locale din data de 27.09.2020 

- Ordinul Prefectului Județului Teleorman nr. 671/26.10.2020    privind 

constatatre îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al 

Municipiului Roșiori de Vede din județul Teleorman 

Pentru buna organizare şi funcţionare a poliţiei locale şi respectarea normei 

legale  este necesară reorganizarea comisiei locale de ordine publică. 

 Analizând proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi temeiul legal invocat se 

concluzionează faptul că îndeplineşte condiţiile de legalitate pentru aprobare. 

 

 

Consilier juridic, 

 Pîrva Monica 

 

 

 


