PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică
HOTĂRÂRE
privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 6
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, precum şi
Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 6;
Văzând prevederile Legii poliţiei locale nr. 155/2010;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) lit. h) şi l) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Începând cu data de 1 ianuarie 2011 se constituie Comisia Locală de
Ordine Publică Sector 6, organism cu rol consultativ, cu următoarea componenţă:
- Primar Sector 6 – domnul Cristian Constantin Poteraş
- Şef/Reprezentant D.G.P.M.B. –
- Director General D.G.P.L. Sector 6 – domnul Cezar Iulian Marinescu
- Secretarul Sectorului 6 – domnul Gheorghe Floricică
- Consilier local –
- Consilier local –
- Consilier local –
Art. 2. Secretariatul Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 6 va fi asigurat de
către persoane cu atribuţii în acest sens din aparatul de specialitate al Primarului
Sectorului 6.
Art. 3. Comisia Locală de Ordine Publică Sector 6 va funcţiona conform
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Locale de Ordine Publică
Sector 6 prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Primarul Sectorului 6, membrii şi secretariatul Comisiei Locale de Ordine
Publică Sector 6, Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sector 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Gheorghe Floricică

Nr.:
Data:

Anexa la H.C.L. Sector 6 nr. ………………
Regulamentul de organizare şi funcţionare
al Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 6
Art. 1. Comisia Locală de Ordine Publică Sector 6 este constituită în conformitate cu
dispoziţiile legii poliţiei locale nr. 155/2010, denumită în continuare Comisia Locală.
Art. 2. Comisia Locală se organizează şi funcţionează conform prezentului Regulament elaborat
în baza legii poliţiei locale nr. 155/2010.
Art. 3. Comisia Locală este formată din Primarul Sectorului 6, Şeful/reprezentantul D.G.P.M.B.,
Directorul General al D.G.P.L. Sector 6, Secretarul Sectorului 6 şi 3 consilieri locali desemnaţi de
Consiliul Local Sector 6.
Art. 4. Secretariatul Comisiei Locale este asigurat de persoanele cu atribuţii în acest sens, din
aparatul de specialitate al Primarului Sector 6.
Art. 5. Comisia Locală îşi desfăşoară activitatea la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală
Sector 6 din Şoseaua Orhideelor nr. 2d, sector 6, Bucureşti.
Art. 6. Comisia Locală are următoarele atribuţii:
a) asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi al
siguranţei publice la nivelul Sectorului 6;
b) avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a D.G.P.L. Sector 6;
c) elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al Sectorului 6, pe care îl
actualizează anual;
d) analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la nivelul
Sectorului 6 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 D.G.P.L.
Sector 6;
f) prezintă Consiliului Local Sector 6 rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a
prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică al Sectorului 6. 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.
Art. 7. (1) Comisia Locală se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea
primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali.
(2) Convocarea membrilor Comisiei Locale la şedinţele acesteia se face prin grija secretariatului
Comisiei Locale, cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită pentru şedinţă, comunicându-se şi ordinea
de zi.
(3) Convocarea se face prin e-mail sau, după caz, prin adresă transmisă oficial şi/sau fax fiecărui
membru al Comisiei Locale.
Art. 8. Şedinţele Comisiei Locale sunt conduse de Primarul Sectorului 6. În lipsa sa, acesta
mandatează pe unul din membrii Comisiei Locale pentru a conduce şedinţa.
Art. 9. Discuţiile purtate în plenul Comisiei Locale se consemnează în procesul-verbal de
şedinţă care se încheie după fiecare întrunire a Comisiei Locale şi se semnează de către membrii
prezenţi şi de secretarul Comisiei Locale.
Art. 10. În exercitarea atribuţiilor sale, în privinţa organizării şi funcţionării D.G.P.L. Sector 6,
Comisia Locală emite avize cu caracter consultativ.
Art. 11. Avizul se emite cu votul majorităţii membrilor Comisiei Locale.
Art. 12. Termenul de emitere a Avizului este de maximum 30 zile de la primirea documentaţiei
complete.
Art. 13. Avizul se transmite către instituţia solicitantă prin grija secretariatului Comisiei Locale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere:
- Raportul de specialiate al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 6, prin
care se propune constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 6,
- Interesul comunităţii locale, pe baza şi în executarea legii, în vederea
continuităţii activităţilor de asigurare a ordinii şi liniştii publice şi pentru a veni în
sprijinul cetăţenilor Sectorului 6, precum şi principalul obiect de activitate al acestei
instituţii de apărare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii
private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor,
Considerăm imperios necesară constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică
Sector 6, organism cu caracter consultativ, care are un rol important în asigurarea ordinii
şi liniştii publice pe raza teritorială a Sectorului 6, şi propunem aprobării plenului
Consiliului Local al Sectorul 6, proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei
Locale de Ordine Publică Sector 6.

PRIMAR,
Cristian Constantin Poteraş

ROMANIA
MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6

DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE COMUNITARĂ

Șoseaua Orhideelor nr. 2d, sector 6 telefon/fax 021.413.16.62 / 021.413.17.43
E-mail: office@politia6.ro Web: www.politia6.ro
Cod operator baza de date 5126/11538/13333/22.05.2007

RAPORT DE SPECIALITATE
În vederea exercitării atribuţiilor ce decurg din actele normative în vigoare, urmează ca Direcţia
Generală de Poliţie Comunitară să se reorganizeze ca structură de poliţie locală, prin hotărâre a Consiliului Local
Sector 6.

Conform art. 28 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010:
”(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 administrativteritoriale 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.
(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.”
În interesul comunităţii locale, pe baza şi în executarea legii, în vederea continuităţii activităţilor de
asigurare a ordinii şi liniştii publice şi pentru a veni în sprijinul cetăţenilor Sectorului 6, prin reorganizarea
Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 6 în Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 cu data de 01
ianuarie 2011, considerăm imperios necesară constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 6, care are
ca atribuţii principale următoarele:

a) asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi al
siguranţei publice la nivelul Sectorului 6;
b) avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a D.G.P.L. Sector 6;
c) elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al Sectorului 6, pe care îl
actualizează anual;
d) analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la nivelul
Sectorului 6 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 D.G.P.L.
Sector 6;
f) prezintă Consiliului Local Sector 6 rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a
prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică al Sectorului 6. 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.
Pe considerentele expuse mai sus, considerăm imperios necesară constituirea Comisiei Locale
de Ordine Publică Sector 6 şi supunem aprobării Consiliului Local al Sectorului 6 acest proiect de
hotărâre.

Director General,
CEZAR IULIAN MARINESCU

