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ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 
  Anexa la Hotărârea nr. 27/28.06.2013 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A  

COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ  

A COMUNEI  RĂDUCĂNENI 

 

Art. 1 

(1) Comisia Locală de Ordine Publică a Comunei Răducăneni este un organism cu rol 

consultativ, având ca sarcină principală asigurarea organizării şi funcţionării Poliţiei Locale Răducăneni. 

(2) Comisia Locală de Ordine Publică a Comunei  Răducăneni analizează periodic activităţile de 

menţinere a ordinii şi liniştii publice derulate de către Poliţia Locală Răducăneni la nivelul Comunei  

Răducăneni şi a localităţilor componente. 

 (3) Comisia Locală de Ordine Publică a Comunei  Răducăneni funcţionează în temeiul art. 28 din 

Legea poliției locale nr. 155/2010 şi îşi desfăşoară activitatea în temeiul prezentului Regulament. 

 (4) Componenţa Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei  Răducăneni a fost  aprobată  

prin Hotărârea nr. 27/28.06.2013 a Consiliului Local al Comunei  Răducăneni. 

Art. 2 

Constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei  Răducăneni precum şi modificarea 

componenţei acesteia se face de către Consiliul Local al Comunei Răducăneni prin hotărâre. 

Art. 3 

Şedinţele Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei  Răducăneni sunt conduse de Primarul 

Comunei  Răducăneni . 

Art. 4 

 Secretariatul Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei  Răducăneni se asigură, prin grija 

primarului, de un funcţionar din cadrul aparatului propriu de specialitate. 

Art. 5 

(1) Comisia Locală de Ordine Publică a Comunei  Răducăneni se întruneşte trimestrial sau ori de 

cate ori este nevoie, la convocarea Primarului Comunei  Răducăneni sau a unei treimi din numărul 

consilierilor locali. 

 (2) Convocarea şedinţelor trimestriale se face de către Primar, cu cel puţin 5 zile lucrătoare 

înainte de data şedinţei. 

            (3) Convocarea la iniţiativa consilierilor locali se face prin secretariatul comisiei, prin depunerea 

unei solicitări semnate de către cel puţin o treime din consilierii locali, în termen de 5 zile lucrătoare 

înainte de data şedinţei. 

            (4) În situaţii excepţionale, primarul poate convoca şedinţa de îndată. 

            (5) Efectuarea demersurilor pentru anunţarea membrilor comisiei cu privire la data desfăşurării 

lucrărilor acesteia, a ordinii de zi precum şi transmiterea materialelor ce vor fi dezbătute se va face prin 

grija secretariatului comisiei. Materialele care fac obiectul analizei şedinţelor comisiei se pun la 

dispoziţia secretariatului acesteia de către Poliţia Locală Răducăneni. 

            (6) Cu ocazia fiecărei şedinţe se încheie un proces-verbal, prin grija secretariatului comisiei, care 

va fi semnat de către toţi membrii comisiei. 

            (7) Arhivarea proceselor-verbale de şedinţă se va face prin grija secretariatului comisiei. 

Art. 6 

(1) Şedinţele Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei  Răducăneni se vor desfăşura la data 

şi ora convocării dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor comisiei. 

            (2) Hotărârile comisiei cu privire la problemele date în competenţa prin Legea poliției locale nr. 

155/2010,  se iau cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor comisiei. 

Art. 7 

(1) Comisia Locală de Ordine Publică a Comunei  Răducăneni are următoarele atribuţii: 

a) asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi al 

siguranţei publice la nivelul Comunei  Răducăneni şi a localităţilor componente; 
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b) avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a poliţiei locale a Comunei  

Răducăneni; 

c) elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al Comunei  Răducăneni, pe care îl 

supune aprobării Consiliului Local al Comunei  Răducăneni, şi pe care îl actualizează anual; 

d) analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la nivelul Comunei  

Răducăneni şi a localităţilor componente şi face propuneri pentru soluţionarea deficienţelor 

constatate şi pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social; 

e) evaluează cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al poliţiei locale, 

avizează organigrama şi statul de funcţii; 

f) prezintă Consiliului Local al Comunei  Răducăneni rapoarte anuale asupra modului de 

îndeplinire a prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică al Comunei  Răducăneni.  

 (2) În baza concluziilor desprinse din analizele efectuate Comisia Locală de Ordine Publică a 

Comunei Răducăneni propune Consiliului Local al Comunei Răducăneni şi Primarului Comunei  

Răducăneni, după caz, iniţierea unor proiecte de hotărâri sau dispoziţii, prin care să se prevină faptele 

care afectează climatul social în Comunei  Răducăneni. 

Art. 8  

(1) Prezentul Regulament se aduce la cunoştinţa membrilor Comisiei Locale de Ordine Publică a 

Comunei  Răducăneni. 

          (2) Regulamentul poate  fi  modificat  şi/sau  completat  prin  hotărâre de  consiliul local. 

 

 

 

 

 

 

 

                                PREŞEDINTE DE ŞEDNŢĂ,    

                                    Consilier, 

 

                        NECULAI BOTEZATU                            
                                                                                                             
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                               Contrasemnează  

                                                                                                                                             Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                               Bumbaru Cătălin  

 


