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Nr.99/15.07.2021            Proiect 

        Avizat secretar general UAT Nădlac 

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 

        din _____2021 
privind reorganizarea Comisiei locale de ordine publică la nivelul orașului Nădlac 

 
 

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de _____2021, 

Având în vedere : 
- inițiativa primarului oraşului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare  

nr.4636/15.07.2021 
- referatul d-lui Pop Ioan din cadrul Serviciului Poliției Locale Nădlac 

nr.4633/15.07.2021 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.52/23.05.2017 privind reorganizarea 
comisiei locale de ordine publică la nivelul orașului Nădlac  

- prevederile art.28-30 din Legea nr.155/2010 a poliției locale, republicată, 
actualizată  

- avizul _____ al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 
juridică şi de disciplină 

- avizul _____ al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie 

mediu şi turism, administraţie publică locală 
- avizul ______  al comisiei pentru sănătate pentru sănătate și familie , muncă 

și protecție socială, protecție copii, tineret și sport  
În temeiul art.129(2) lit.d (7), lit.g, (14), art.139(1) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată 
 

HOTĂRĂŞTE : 

 
 Art.1. Se reorganizează  comisia locală de ordine publică, organism cu rol consultativ, 
formată din 7 membrii , în următoarea componență : 

 MĂRGINEAN IOAN-RADU – primarul orașului Nădlac 
 SOCACIU FLAVIUS CRISTIAN – comisar-șef Poliția orașului Nădlac 
 POP IOAN – polițist local din cadrul Serviciului Poliției Locale Nădlac 
 GROS ALEXANDRU – secretarul  general al orașului Nădlac 

 ______ - consilier local 
 ______ - consilier local 
 ______ - consilier local 

Art.2. Secretariatul comisiei locale de ordine publică a orașului Nădlac este asigurat de 
următoarele persoane: 

- Cotoraci Claudiu- polițist local din cadrul Serviciului Poliției Locale Nădlac 
- Șiadik Ioan- polițist local din cadrul Serviciului Poliției Locale Nădlac 

Art.3. Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.52/23.05.2017. 
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Art.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și se 
comunică către: 

- persoanele nominalizate la art.1-2 
- Instituţia Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios– 

Compartiment Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios 

 

 

 
Inițiator 

PRIMAR UAT NĂDLAC 
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Nr.4636/15.07.2021 
 

 

 

 

Referat de aprobare 
 
 

 Primarul oraşului Nădlac- Mărginean Ioan-Radu, 

 Având în vedere : 

- referatul d-lui Pop Ioan din cadrul Serviciului Poliției Locale Nădlac 
nr.4633/15.07.2021  

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.52/23.05.2017 privind 

reorganizarea comisiei locale de ordine publică la nivelul orașului 
Nădlac  

- prevederile art.28, art.29, art.30 din Legea nr.155/2010 a poliției 

locale, republicată, actualizată  

 
PROPUN: 

 

Prin Hotărârea nr.52/23.05.2017, Consiliul Local Nădlac a aprobat reorganizarea 
Comisiei Locale de ordine publică la nivelul orașului Nădlac.  

Având în vedere modificarea componenței Consiliului Local Nădlac, de asemenea 

validarea mandatului primarului orașului Nădlac, în urma alegerilor locale din anul 
2020, este necesar reorganizarea comisiei locale de ordine publică, precum și numirea 

de către Consiliul Local Nădlac a reprezentanților din cadrul acestei comisii. 

 

Conform prevederilor Legii nr.155/2010 a poliției locale, republicată, actualizată: 

Art. 28 
(1)La nivelul fiecărei comune, al fiecărui oraş, municipiu şi sector al municipiului 

Bucureşti unde funcţionează poliţia locală se organizează şi funcţionează comisia locală 
de ordine publică, prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, denumită în continuare comisia locală, care este un organism cu 

rol consultativ. 
(2)Comisia locală este constituită, după caz, din: primar, respectiv primarul general în 

cazul municipiului Bucureşti, şeful unităţii/structurii teritoriale a Poliţiei Române sau 

reprezentantul acestuia, şeful poliţiei locale, secretarul unităţii administrativ-teritoriale 

şi 3 consilieri locali, respectiv consilieri generali în cazul municipiului Bucureşti, 
desemnaţi de autoritatea deliberativă. 

(3)Şedinţele comisiei locale sunt conduse de primar, respectiv de primarul general în 

cazul municipiului Bucureşti. 
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(4)Modul de funcţionare a comisiei locale se stabileşte prin regulamentul de organizare 

şi funcţionare a acesteia, adoptat de consiliul local, respectiv de Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti. 
Art. 29 

(1)Comisia locală are următoarele atribuţii: 

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

ordinii şi al siguranţei publice la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale; 

b)avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a poliţiei locale; 

c)elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale, pe care îl actualizează anual; 

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

unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale 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; 

f)prezintă autorităţii deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a 

prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale. În baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune 
autorităţilor administraţiei publice locale iniţierea unor proiecte de hotărâri prin care să 

se prevină faptele care afectează climatul social. 

(2)Secretariatul comisiei locale este asigurat de persoane cu atribuţii în acest sens din 
aparatul de specialitate al primarului, respectiv al primarului general al municipiului 

Bucureşti. 

(3)Comisia locală se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la 

convocarea primarului/primarului general al municipiului Bucureşti sau a unei treimi din 
numărul consilierilor locali/consilierilor generali. 

  
Oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre este necesară pentru funcționarea în 

limite legale a Serviciului Poliției Locale. În aplicarea celor de mai sus, se impune 

adoptarea acestui proiect de hotărâre, în vederea actualizării componenței acestei 
comisii. Față de cele de mai sus, s-a elaborat alăturat proiectul de hotărâre, cu 

solicitarea de a fi adoptat în forma prezentantă. 
 

 

Primar oraș Nădlac 
MĂRGINEAN IOAN-RADU 



JUDEŢUL ARAD 

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC 

315500 – oraş Nădlac, str.1 Decembrie nr.24, tel 0257/474345, fax 0257/473300 

e-mail:office@primaria-nadlac.ro, www.primaria-nadlac.ro 

 

Nr.______din _________ 

 

                                  

                              Catre, 

CONSILIUL LOCAL NADLAC 

 

REFERAT 
 

 

 Subsemnatul  Pop   Ioan  in calitate de  coordonator serviciu Politia   

Locală Nadlac : 

 

 Având in vedere modificarea structurii noului Consiliu Local al 

orașului Nadlac ; 

 In conformitate cu prevederile  art. 28, art.29, art. 30 din Legea nr. 155 

/ 2010  a  poliției  locale, republicată, actualizată ; 

 In temeiul   O.U.G. nr. 57/2019 privind administratia publica locala. 

 

Propun 

 Organizarea unei noi Comisii locale de ordine publica la nivelul 

orasului Nadlac, organism cu rol consultativ a carei componență, se  stabilește  

conform  prevederilor  legale  din :  

 

-  primarul  orașului  Nădlac ;   

           - șeful   Poliției  orașului  Nădlac ;  

           - șeful ( coordonatorul)  Poliției  Locale ; 

-  secretarul  U.A.T. ; 

-  trei  consilieri  locali. 

 

 

           Atribuțile   comisiei  locale  de  ordine  publică  fiind   cele  prevăzute  

în  art. 29  a  Legii   nr.  155/2010   a  Poliției   Locale   republicată .   
 

 Coordonator   Serviciu   Poliția   Locală 

 Ioan   Pop 
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