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Anexa nr. 1 la HCL nr. 17/25.08.2016

REGULAMENT
PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ A
COMUNEI BEICA DE JOS

I.

DISPOZIȚII

GENERALE

ART. 1. P rin Hotărârea Consiliului Local al comunei Beica de Jos nr. 30/04.07.2014, s-a
aprobat constituirea Comisiei locale de ordine publică a comunei Beica de Jos, județul Mureș și
s-a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a acestei comisii, comisie care se
organizează și funcționează cu respectarea Legii Poliției Locale nr. 155/2010 și a prezentului
regulament.
ART. 2. Comisia este un organism cu rol consultativ, având următoarea componență:
1. Moldovan Maria, primarul comunei Beica de Jos - Preşedintele comisiei;
2. Feier Nicolae - Şeful Postului local de poliție al comunei Beica de Jos;
3. Pop Silvestru-Vasile – Secretarul comunei Beica de Jos;
4. Grama Ioan-Alexandru – Polițist local clasa III, grad profesional principal;
5. Kiss Iosif - Consilier local;
6. Neagu Vasile-Ioan - Consilier local;
7. Fabian Laszlo - Consilier local (viceprimar).
II.

ATRIBUȚII

ART. 3. Comisia are următoarele atribuții:
a) asigură cooperarea dintre instituțiile și serviciile publice cu atribuții în domeniul
ordinii și al siguranței publice la nivelul comunei Beica de Jos;
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b) avizează proiectul regulamentului de organizare și funcționare a Poliției locale a
comunei Beica de Jos;
c) elaborează proiectul planului de ordine și siguranță publică al comunei Beica de Jos,
pe care îl actualizează anual;
d) analizează periodic activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice la nivelul
comunei Beica de Jos și face propuneri pentru soluționarea deficiențelor constatate
ș i pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;
e) evaluează cerințele specifice și face propuneri privind necesarul de personal al
Poliției Locale a comunei Beica de Jos;
f) prezintă Consiliului Local al comunei Beica de Jos rapoarte anuale asupra modului
de îndeplinire

a prevederilor

planului de ordine și siguranță publică a comunei

Beica de Jos;
g) în baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune Consiliului Local al
comunei Beica de Jos, în

condițiile legii, inițierea unor proiecte de hotărâri de

consiliu local prin care să se prevină faptele care afectează climatul social;
h) analizează, împreună cu consiliul local, activitatea poliţiei locale, în condiţiile legii, şi
stabileşte măsuri de îmbunătăţire a activităţii acesteia;
i) propune consiliului local măsurile necesare pentru buna funcţionare a poliţiei locale şi
pentru încadrarea activităţii acesteia în normele şi procedurile stabilite de unitatea de
reglementare;
j) exercită orice alte atribuții reglementate prin lege în sarcina sa.
III.

MODUL DE FUNCȚIONARE

ART.4. Ședințele Comisiei sunt conduse de catre Primarul comunei Beica de Jos.
ART.5. Comisia se întrunește în ședințe trimestriale sau ori de câte ori este necesar.
ART .6. Convocarea Comisiei se realizează în scris de către Primar sau de către cel
puțin o treime din numărul consilierilor locali.
ART.7. Invitația la ședință se aduce la cunoștinta tuturor membrilor comisiei cu cel puțin
5 zile înainte de data ședintelor și va cuprinde: locul, data și ora organizării ședinței, precum
și ordinea de zi a acesteia.
ART.8. Comisia se consideră a fi întrunită și își poate desfășura lucrările în prezența a
minim patru din numărul membrilor acesteia, deliberând cu majoritatea de voturi a celor
prezenți. În caz de paritate de voturi, votul președintelui Comisiei este decisiv.
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ART.9. În realizarea atribuțiilor sale, Comisia emite avize consultative și hotărâri.
ART.10. Dezbaterile se

consemnează într-un proces verbal întocmit prin grija

secretariatului comisiei, care se semnează de către toți membrii prezenți.
ART.11. Secretariatul comisiei este asigurat de persoane cu atribuții în acest sens
din aparatul de specialitate al Primarului.
IV.

DISPOZIȚII

FINALE

ART.12. Prezentul Regulament este anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Beica de
Jos nr. 17 din 25.08.2016, putând fi modificat și/sau completat, în condițiile legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,

Fabian Laszlo

Pop Silvestru-Vasile
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