
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea ReguIamentuIui de organizare si functionare a

Comisiei de ordine publica a municipiului Campina

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.59.229/18 martie 2013 a d-lui ing.Tiseanu Horia -

LaurenJiu - Primarul municipiului Campina, prin care propune aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de ordine publica a
municipiului Campina;

- raportul de specialitate promovat de Serviciul juridic, contencios;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului

Campina, respectiv Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ s.a.m.d.;

- avizul secretarului municipiului Campina;
Vazand prevederile art.28 si art.29 din Legea nr.l55/2010 a politiei locale;
Tinand cont de prevederile art.36, alin.(2), lit."d" si alin.(6), lit."a",

punctul 7 $i art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra|ia
publica locala, republicata;

In temeiul dispozi{iilor art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind
administra|ia publica locala, republicata,

Consiliul local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de
ordine publica a municipiului Campina, conform ANEXEI care face parte integranta
din prezenta hotarare.

Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectuluijude^ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Directiei Politia locala;
- Direc^iei economice;
- Serviciului juridic, contencios;
- Membrilor Comisiei locale de ordine publica.
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ANEXA
la H.C.L. nr.35/28 martie 2013
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REGULAMENT DE ORGANIZARE $I FUNCTIOJ
A COMISIEI DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULU1

Art. 1. Comisia locala de ordine publica a municipiului Caf
cu rol consultativ in probleme de ordine publica si de organizare si
Politiei Locale a municipiului Campina, constituita conform H.C.L. nr.82/2012, cu
respectarea Legii nr.l55/2010, functioneaza in baza prezentului Regulament.

Art. 2. Sedintele Comisiei sunt conduse de catre Presedintele acesteia,
respectiv Primarul municipiului Campina.

Art. 3. (1) Secretariatul Comisiei se asigura prin grija Primarului, cu personal
cu atributii in acest sens din aparatul de specialitate al Primarului.

(2) Atributiile secretarului Comisiei sunt:
- convocarea 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. 4. (1) Comisia se reuneste trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, la
convocarea Presedintelui sau a unei treimi din membri.

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

(3) In situatii exceptionale Presedintele poate convoca Comisia imediat.
(4) Cu ocazia fiecarei sedinte se va incheia un proces - verbal, semnat

de catre toti membrii Comisiei.
Art. 5. Comisia locala de ordine publica are urmatoarele atributii:

a) asigura cooperarea dintre institutiile si serviciile publice cu atributii in
domeniul ordinii si al sigurantei publice la nivelul municipiului Campina;

b) avizeaza proiectul Regulamentului de organizare si functionare a
Politiei locale a municipiului Campina;

c) elaboreaza proiectul planului de ordine $i siguranta publica al
municipiului Campina, pe care il actualizeaza anual;

d) analizeaza periodic activitatile de mentinere a ordinii si sigurantei
publice la nivel de municipiu Campina si face propuneri pentru
solutionarea deficientelor constatate si pentru prevenirea faptelor
care afecteaza cliniatul social;

e) evalueaza cerintele specifice si face propuneri privind necesarul de
personal al Politiei locale a municipiului Campina;

f) prezinta Consiliului Local al municipiului Campina rapoarte anuale
asupra modului de indeplinire a prevederilor planului de ordine $i
siguranta publica al municipiului Campina. 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 Dublica m municirjiul CamDina.


