
ROMANIA 
JUDETUL ILFOV 
CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS 
 
 
 

HOTARAREA NR. 7/16.03.2011 
 
 

 Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta extraordinara in data 
de 16.03.2011, 
 Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei, ca si raportul de 
specialitate intocmit de compartimentul de resort, 
 Tinand cont de avizul comisiei de specialitate a consiliului local, 
 In baza legii 155/2010 privind Politia locala,  
 Vazand HCL 2/2011 si adresa nr. 1782/FP/08.03.2011 emisa de Institutia prefectului 
judetului Ilfov, 
 In temeiul art. 36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a pct.7 si art. 45 din legea nr. 
215/2001, republicata, privind Administratia publica locala, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
 
 

HOTARASTE: 
 
 

 Art. 1 Se revoca in totalitate HCL 2/2011, adoptata de Consiliul local al comunei 
Stefanestii de Jos. 
 Art. 2 Se aproba infiintarea Comisiei locale de ordine publica, in componenta 
prevazuta in Anexa nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art. 3 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al comisiei locale de 
ordine publica, conform Anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art. 4 Primarul comunei Stefanestii de Jos, prin aparatul propriu de lucru: inspectorul 
de specialitate resurse umane si Politia locala a comunei Stefanestii de Jos vor aduce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
 Art. 5 Prezenta hotarare se comunica in conformitate cu prevederile legale. 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                                                SECRETAR COMUNA, 
 
 
 
 
Consilieri prezenti: 13 
 
Cu un numar de __13__ voturi “pentru” din 13 consilieri in functie. 

 
 
 
 
 



EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 

 In conformitate cu prevederile legii 155/2010, la nivelul fiecarei localitati se 
infiinteaza o comiste locala de ordine publica, prin hotarare a Consiliului local.  
 Aceasta comiste este constituita din: primar, seful unitatii/structurii teritoriale a 
Politiei Romane sau reprezentantul acestuia, seful politiei locale, secretarul unitatii 
administrativ teritoriale si 3 consilieri locali, desemnati de autoritatea deliberativa. 
 Printre principalele atributii ale comisiei locale se numara: 
a) asigura cooperarea dintre institutiile si serviciile publice cu atributii in domeniul ordinii si 
al sigurantei publice la nivelul unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;  
b) avizeaza proiectul regulamentului de organizare si functionare a politiei locale;  
c) elaboreaza proiectul planului de ordine si siguranta publica al unitatii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale, pe care il actualizeaza anual;  
d) analizeaza periodic activitatile de mentinere a ordinii si sigurantei publice la nivelul 
unitatii/subdiviziunii administrativteritoriale si face propuneri pentru solutionarea 
deficientelor constatate si pentru prevenirea faptelor care afecteaza climatul social;  
e) evalueaza cerintele specifice si face propuneri privind necesarul de personal al politiei 
locale;  
f) prezinta autoritatii deliberative rapoarte anuale asupra modului de indeplinire a prevederilor 
planului de ordine si siguranta publica al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. In 
baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autoritatilor administratiei publice 
locale initierea unor proiecte de hotarari prin care sa se previna faptele care afecteaza climatul 
social. 
 Totodata, tinand cont de faptul ca, dintr-o eroare, s-a aprobat regulaentul de organizare 
si functionare a politiei locale inainte de infiintarea acestei comisii, care trebuie sa avizeze 
proiectul de regulament, se impune revocarea HCL 2/2011 si aprobarea ulterioara a 
Regulamentului, in conditiile legii. 
 
 
 

PRIMAR, 
 

A. RABABOC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 

 Prin HCL 2/2011 s-a aprobat Regulamentul de organizare si functionare a politiei 
locale Stefanestii de Jos; dintr-o eroare, s-a adoptat aceasta hotarare inainte de infiintarea 
comisiei locale de ordine publica, care, conform art. 29 alin.1 lit.b din legea 155/2010 trebuie 
sa avizeze prealabil proiectul de Regulament. In aceste conditii, consider oportun revocarea 
HCL 2/2011 si obtinerea prealabila a avizului comisiei locale de ordine publica a comunei 
Stefanestii de Jos (care urmeaza a fi infiintata), urmand ca respectivul regulament sa fie 
aprobat printr-o hotarare ulterioara a Consiliului local. 
 Legea 155/2010 prevede faptul ca la nivelul fiecarei localitati se infiinteaza o comisie 
locala de ordine publica, cu urmatoarele atributii: 
a) asigura cooperarea dintre institutiile si serviciile publice cu atributii in domeniul ordinii si 
al sigurantei publice la nivelul unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;  
b) avizeaza proiectul regulamentului de organizare si functionare a politiei locale;  
c) elaboreaza proiectul planului de ordine si siguranta publica al unitatii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale, pe care il actualizeaza anual;  
d) analizeaza periodic activitatile de mentinere a ordinii si sigurantei publice la nivelul 
unitatii/subdiviziunii administrativteritoriale si face propuneri pentru solutionarea 
deficientelor constatate si pentru prevenirea faptelor care afecteaza climatul social;  
e) evalueaza cerintele specifice si face propuneri privind necesarul de personal al politiei 
locale;  
f) prezinta autoritatii deliberative rapoarte anuale asupra modului de indeplinire a prevederilor 
planului de ordine si siguranta publica al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. In 
baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autoritatilor administratiei publice 
locale initierea unor proiecte de hotarari prin care sa se previna faptele care afecteaza climatul 
social. 
 De asemenea, trebuie aprobat regulamentul de organizare si functionare al acestei 
comisii locale de ordine publica. 
 In aceste conditii, consider oportun infiintarea acestei comisii locale, in componenta 
prevazuta de lege. 
 
 
 

SECRETAR COMUNA, 
 

I. TUDOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL 

 
 
 

 Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii 
publice, a drepturilor cetatenilor, s-a intrunit in sedinta de lucru in ziua de 16.03.2011 si a 
supus analizei sale proiectul de hotarare privind infiintarea comisiei locale de ordine publica, 
adoptarea regulamentului de organizare si functionare a acesteia ca si revocarea HCL 2/2011. 
 
 Din analiza Raportului de specialitate al compartimentului de resort, reiese faptul ca 
legea 155/2010 impune infiintarea acestei comisii locale de ordine publica, prevede 
componenta acesteia, ca si necesitatea adoptarii unui regulament de organizare si funcionare. 
Totodata, HCL 2/2011 trebuie revocata intrucat s-a aprobat Regulamentul de organizare si 
functionare a Politiei locale Stefanesti de Jos inainte de infiintarea comisiei locale de ordine 
publica, al carei aviz este obligatoriu. 
  
 Tinand cont de faptul ca proiectul de hotarare respecta prevederile legale in vigoare, il 
avizam. 
 
 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE COMISIE, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa 1 la HCL 7/2011 



 
 
Componenta Comisiei locale de Ordine Publica a comunei Stefanestii de Jos : 
 
Presedinte : Rababoc Anghel – primarul comunei Stefanestii de Jos ; 
Membri :    Tudor Iulia – secretarul comunei Stefanestii de Jos ; 
                   Antohi Andrei – sef post de politie Stefanestii de Jos ; 
                   Serban Constantin – reprezentantul Politiei locale Stefanestii de Jos ; 
         Paraschiv Eugen – viceprimar, mebru in Consiliul local Stefanestii de Jos ; 
        Ulian Mihai – consilier local ; 
                   Pavel Gheorghe – consilier local ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexa nr. 2 la HCL  7/2011 



 
 

REGULAMENT 
 

de organizare si functionare a Comisiei Locale de Ordine Publica Stefanestii de Jos 
 
 
 

Capitolul I 
Dispozitii generale 

 
 

 Art. 1 Comisia locala de ordine publica, denumita in continuare « comisia locala », a 
fost infiintata prin HCL Stefanestii de Jos nr. 7/2011, avand temei legal prevederile legii 
155/2010 a politiei locale. 
 Art. 2 Comisia locala este organism cu rol consultativ si emite avize consultative 
referitor la organizarea si functionarea politiei locale, potrivit copetentelor si domeniilor 
stipulate in legea nr. 155/2010 a politiei loale si HG 1332/2010 privind aprobarea 
regulamentului cadru de organizare si functionare a politiei locale. 
 
 

Capitolul II 
Componenta Comisiei locale de ordine publica 

 
 

 Art. 3 (1) Comisia locala este constituita din : primarul comunei Stefanestii de Jos, 
secretarul comunei Stefanestii de Jos, seful postului de politie al comunei Stefanestii de Jos, 
reprezentantul Politiei locale Stefanestii de Jos (acest organism nu are desemnat un sef, fiind 
compus din doar 5 persoane), si 3 consilieri locali, desemnati de Consiliul local al comunei 
Stefanestii de Jos. 
 (2) Componenta Comisiei locale de ordine publica a fost aprobata prin HCL 7/2011. 
 Art. 4 Functia de presedinte al comisiei locale este indeplinita de catre primarul 
comunei Stefanestii de Jos. 
 Art. 5 (1) Calitatea de membru al comisiei locale se pierde in cazul in care acesta nu 
mai indeplineste functia care a determinat desemnarea sa. 
 (2) Membrii care si-au pierdut calitatea in conditiile prevazute la alin.1 sau din alte 
motive care ii impiedica sa indeplineasca in mod corespunzator atributiile conferite de aceasta 
calitate, vor fi inlocuiti cu consilieri locali desemnati de Consiliul local Stefanestii de Jos sau 
de persoanele ce exercita functiile prevazute la art. 3 alin. 1. 
 
 

Capitolul III 
Functionarea Comisiei Locale de Ordine Publica 

 
 

 Art. 6 (1) Comisia locala se reuneste trimestrial, sau ori de cate ori este necesar. 
 (2) Convocarea membrilor comisiei se face de catre Primarul comunei Stefanestii de 
Jos, de catre o treime din numarul consilierilor locali sau de 2/3 din membrii comisei locale. 
 (3) Convocarea se face in scris, prin intermediul secretariatului comisiei, cu cel putin 3 
zile lucratoare inaintea sedintelor. 



 (4) Odata cu notificarea convocarii, sunt puse la dispozitia membrilor comisiei locale 
materialele inscrise pe ordinea de zi si se vor preciza data, ora, locul desfasurarii si ordinea de 
zi a acesteia. 
 (5) In toate cazurile, convocarea se consemneaza in procesul verbal al sedintei 
comisiei locale. 
 Art. 7 (1) Sedintele comisiei locale sunt conduse de primarul comunei Stefanestii de 
Jos si se desfasoara in sediul autoritatii locale, situat in comuna Stefanestii de Jos, sos. 
Stefanesti nr. 116. 
 (2) Secretariatul comisiei locale este asigurat prin grija inspectorului de specialitate 
resurse umane din aparatul propriu al primarului comunei Stefanestii de Jos.  
 Art. 8 (1) Comisia este legal intrunita in prezenta majoritatii membrilor sai si hotaraste 
prin votul a jumatate plus unul din numarul membrilor prezenti. 
 (2) In caz de paritate, votul primarului comunei Stefanestii de Jos este hotarator. 
 (3) Hotararile comisiei locale se semneaza de catre presedinte si de secretarul comisiei. 
 Art. 9 (1) In cadrul sedintelor Comisiei locale de ordine publica se dezbat propunerile 
stabilite pe ordinea de zi. 
 (2) Ordinea de zi va fi stabilita de initiatorul convocarii comisiei locale. 
 (3) Ordinea de zi a sedintelor se aproba de membrii comisiei, la propunerea 
presedintelui Comisiei locale de ordine publica. 
 (4) Ordinea de zi poate fi completata cu propuneri ale membrilor comisiei locale, 
numai cu acordul presedintelui acesteia. 
 (5) In caz de paritate, se aplica prevederile art. 8 alin.2 din prezentul regulament. 
 Art. 10 membrii comisiei locale au dreptul sa ia cuvantul, cu incuviintarea 
presedintelui, la fiecare punct al ordinii de zi. 
 Art. 11 (1) Dezbaterile din sedintele comisiei locale, precum si modul in care si-a 
exercitat votul fiecare membru, se consemneaza intr-un proces verbal, ce va fi semnat de catre 
membrii acesteia si de persoana care asigura secretariatul. 
 (2) Membrii comisiei locale, impreuna cu secretarul acesteia, isi asuma, prin 
semnatura, responsabilitatea veridicitatii celor consemnate. 
 (3) Procesul verbal si documentele care au fost dezbatute in sedinta se depun intr-un 
dosar special, care va fi numerotat si semnat, prin grija persoanei care asigura secretariatul 
sedintei respective. 
 Art. 12 La sedintele comisiei locale pot participa, la invitatia primarului, reprezentanti 
ai altor autoritati sau institutiilor publice, precum si membri ai comunitatii locale. 
 Art. 13 Comisia locala este reprezentata de catre primarul comunei Stefanestii de Jos, 
in calitatea sa de presedinte al acesteia. 
  
 

Capitolul IV 
Atributiile Comisiei locale de ordine publica 

 
 Art. 14 (1) Comisia locala are urmatoarele atributii principale : 

a) asigura cooperarea dintre institutiile si serviciile publice cu atributii in domeniul 
ordinii si al sigurantei publice la nivelul comunei Stefanestii de Jos ; 

b) asigura proiectul Regulamentului de Organizare si Functionare a politiei locale 
Stefanestii de Jos ; 

c) elaboreaza proiectul planului de ordine si siguranta publica al comunei Stefanestii 
de Jos, pe care il actualizeaza anual, avand in vedere Ordinul MAI prevazut la art. 
24 din HG 1332/2010 ; 



d) analizeaza periodic activitatile de mentinere a ordinii si a sigurantei publice la 
nivelul comunei Stefanestii de Jos ; 

e) face propuneri pentru solutionarea deficientelor constatate in ceea ce priveste 
mentinerea ordinii publice si pentru prevenirea faptelor care afecteaza climatul 
social ; 

f) evalueaza cerintele specifice si face propuneri privind necesarul de personal al 
politiei locale Stefanestii de Jos ; 

g) prezinta Consiliului local Stefanestii de Jos rapoarte anuale asupra modului de 
indeplinire a prevederilor planului de ordine publica al unitatii administrativ-
teritoriale ; 

h) propune autoritatilor administratiei publice locale initierea unor proiecte de 
hotarari prin care sa se previna faptele care afecteaza climatul social. 

(2) In privinta organizarii si functionarii eficiente a politiei locale, comisia locala 
indeplineste si atributiile urmatoare : 

a) analizeaza, impreuna cu Consiliul local Stefanestii de Jos, activitatea politiei locale, 
in conditiile legii si stabileste masuri de imbunatatire a activitatii acesteia ; 

b) propune Consiliului local Stefanestii de Jos masurile necesare pentru buna 
functionare a politiei locale Stefanestii de Jos, precum si pentru incadrarea activitatii acesteia 
in normele si procedurile stabilite de unitatea de reglementare ; 

c) propune spre aprobare Consiliului local Stefanestii de Jos planul de ordine si 
siguranta publica al comunei Stefanestii de Jos ; 

d) stabileste indicatorii minimali de performanta pentru activitatea politiei locale 
Stefanestii de Jos. 

Art. 15 Proiectele de hotarari ce urmeaza a fi adoptate de Consiliul local Stefanestii de 
Jos, in conformitate cu cele stabilite de comisia locala, vor fi intocmite de primarul comunei 
Stefanestii de Jos, prin aparatul de specialitate. 

 
 

Capitolul V 
Dispozitii finale 

 
Art. 16 (1) Prezentul regulament de organizare si functionare a Comisiei locale de 

ordine publica este supus aprobarii Consiliului local Stefanestii de Jos. 
(2) Modificarea sau completarea regulamentului se face numai prin hotarare a 

Consiliului local Stefanestii de Jos, cu respectarea prevederilor legii 215/2001, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, privind Administratia publica locala. 

Art. 17 Prezentul regulament asa cum a fost adoptat in sedinta Consiliului local al 
comunei Stefanestii de Jos, va fi afisat pe pagina de internet a comunei Stefanestii de Jos. 

Art. 18 Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei locale de ordine publica 
se completeaza cu prevederile legii 155/2010 a politiei locale si HG nr. 12/2010 privind 
aprobarea regulamentului cadru de organizare si funcitonare a politiei locale. 

 
 
 

 
  


