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    MUNICIPIUL BRAD                
    CONSILIUL LOCAL      
                     
               

H O T Ă R Â R E A  NR. 23/2011* 
 privind constituirea Comisiei locale de ordine publică în municipiul Brad 

 
 
 
 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune constituirea Comisiei locale de ordine publică în municipiul Brad în urma înfiinŃării PoliŃiei 
Locale din subordinea primarului municipiului Brad. 

łinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 
municipiului Brad.    

În conformitate cu prevederile art. 28, 29 şi 30  din Legea nr. 155/2010 a PoliŃiei locale,  a 
Hotărârii Consiliului Local nr. 3/2011 privind înfiinŃarea PoliŃiei Locale  în municipiul Brad prin 
reorganizarea PoliŃiei Comunitare Brad. 

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. 2 , lit. ,,d” coroborat cu alin. 6 lit. ,,a” pct. 7  şi art. 45 din 
Legea administraŃiei publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 Art. 1  – Se aprobă constituirea Comisiei locale de ordine publică în municipiul Brad în 

următoarea componenŃă: 
Florin Cazacu         - primarul municipiului Brad 
Petruş Adrian          - comisar şef - şeful PoliŃiei Municipiului Brad 
Barna Cristian         - înlocuitorul şefului  PoliŃiei Locale Brad (până la ocuparea postului  

vacant) 
Epure Agnes            -  secretar al municipiului Brad 
Mureş Mihai            - consilier local 

           Ştefan Bogdan Mihai - consilier local 
           Ciur Gheorghe           -  consilier local 
 Art. 2 - Secretariatul Comisiei locale de ordine publică va fi asigurat prin grija 
Compartimentului resurse umane din cadrul aparatului  de specialitate al primarului municipiului Brad. 
  Art. 3  -  Se aprobă Regulamentul de Organizare şi  FuncŃionare al Comisiei locale de ordine  
publică  în municipiul Brad, conform Anexei  nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică InstituŃiei Prefectului Hunedoara, Primarului 
municipiului Brad, Compartimentului  resurse umane din cadrul Primăriei Brad, PoliŃiei locale Brad  şi 
membrilor comisiei.  
     
      BRAD,  28.02.2011                                      
   
 
     PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                      Contrasemnează                   
                                                                                          SECRETAR 
             Podaru Vasile                                              
                                                                                                                                                    Epure Agnes 
 
  
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 16 voturi ,,pentru” ,  1 consilier absent motivat (Groza Liviu) 



 Anexa nr. 1  la Hotărârea nr. 23/ 2011 
 

REGULAMENT 
de organizare şi funcŃionare a Comisiei Locale de Ordine Publică 

 
Capitolul I 

 
DispoziŃii generale 

 
Art. 1. Comisia Locală de Ordine Publică, denumită în continuare „comisia 

locală”, este  înfiinŃată în baza art. 28 şi 29 din  Legea  nr. 155/12.07.2010 a poliŃiei locale. 
 
Art. 2. Comisia locală este organism cu rol consultativ şi emite avize consultative 

referitor la organizarea şi funcŃionarea PoliŃiei locale Brad, potrivit competenŃelor şi 
domeniilor stipulate în Legea nr. 155/2010 a poliŃiei locale şi H.G.R. nr. 1332/2010 privind 
aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcŃionare a poliŃiei locale. 

 
Capitolul II 

 
ComponenŃa Comisiei Locale de Ordine Publică 

 
Art. 3. Comisia locală este constituită din: Primarul Municipiului Brad, şeful PoliŃiei 

Municipiului Brad, şeful PoliŃiei Locale Brad, secretarul Municipiului Brad şi 3 consilieri 
locali, desemnaŃi de către Consiliul Local al Municipiului Brad. 

 
Art. 4. FuncŃia de preşedinte al comisiei locale este îndeplinită de  către Primarul 

Municipiului Brad. 
 
Art. 5.(1) Calitatea de membru al comisiei locale se pierde în cazul în  care acesta nu 

mai îndeplineşte funcŃia care a determinat desemnarea sa. 
 

Capitolul III 
 

FuncŃionarea Comisiei Locale de Ordine Publică 
 

Art. 6.(1) Comisia locală se reuneşte trimestrial, sau ori de câte ori  este necesar. 
(2) Convocarea membrilor comisiei se face de către Primarul  Municipiului Brad   

sau  de către 1/3 din componenŃa comisiei locale. 
(3) Convocarea se face in scris, prin intermediul secretariatului comisiei, cu cel puŃin 

3 zile  înaintea şedinŃelor. 
(4) Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziŃia membrilor comisiei locale 

materialele înscrise pe ordinea de zi şi se vor preciza data, ora, locul desfăşurării si ordinea 
de zi a acesteia. 

(5) In toate cazurile convocarea se consemnează in procesul-verbal al şedinŃei 
comisiei locale. 

 
Art. 7.(1) ŞedinŃele comisiei locale sunt conduse de către Primarul  Municipiului 

Brad şi se desfăşoară la sediul autorităŃii locale. 
(2) Secretariatul comisiei  locale este asigurat prin grija Serviciului Resurse Umane, 

din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 



 
Art. 8.(1) Comisia este legal întrunită în prezenŃa majorităŃii  membrilor săi şi 

hotărăşte prin votul a jumătate plus unu din numărul  membrilor prezenŃi. 
(2) În caz de paritate, votul Primarului Municipiului Brad este hotărâtor. 
(3) Hotărârile comisiei locale se semnează de către preşedinte şi de secretarul 

comisiei. 
 
Art. 9.(1) În cadrul şedinŃelor Comisiei Locale de Ordine Publică se dezbat 

propunerile stabilite pe ordinea de zi. 
(2) Ordinea de zi va fi stabilită de iniŃiatorul convocării comisiei locale. 
(3)Ordinea de zi a şedinŃelor se aprobă de membrii comisiei, la propunerea 

preşedintelui Comisiei Locale de Ordine Publică. 
(4) Ordinea de zi poate fi completată cu propuneri ale membrilor comisiei locale, 

numai cu acordul preşedintelui acesteia. 
(5) În caz de paritate, se aplică prevederile art. 8 alin. (2) din prezentul regulament. 
 
Art. 10. Membrii comisiei locale au dreptul să ia cuvântul, cu încuviinŃarea  

preşedintelui,  la fiecare punct de pe ordinea de zi. 
 
Art. 11.(1) Dezbaterile din şedinŃele comisiei locale, precum şi modul în care şi-a 

exercitat votul fiecare membru se consemnează într-un proces verbal, ce va fi semnat de 
către membrii acesteia şi de persoana care asigură  secretariatul. 

(2) Membrii comisiei locale, împreună cu secretarul acesteia, îşi asuma, prin 
semnătură, responsabilitatea veridicităŃii celor consemnate. 

(3) Procesul-verbal si documentele care au fost dezbătute în şedinŃă se depun intr-un 
dosar special, care va fi numerotat şi semnat, prin grija persoanei care asigură secretariatul 
şedinŃei respective. 

 
Art. 12. La şedinŃele Comisiei Locale pot participa, la invitaŃia primarului, 

reprezentanŃi ai altor autorităŃi sau instituŃiilor publice, precum  si membrii ai comunităŃii 
locale. 

 
Art. 13. Comisia locală este reprezentată de către Primarul Municipiului Brad, în 

calitatea sa de preşedinte al acesteia. 
Capitolul IV 

 
AtribuŃiile Comisiei Locale de Ordine Publică 

 
Art. 14. (1) Comisia locala are următoarele atribuŃii principale: 
 
a)asigura cooperarea dintre instituŃiile si serviciile publice cu atribuŃii in domeniul 

ordinii si al siguranŃei publice la nivelul Municipiului Brad; 
b)avizează proiectul Regulamentului de Organizare si FuncŃionare a Politiei Locale 

Brad; 
c)elaborează proiectul planului de ordine si siguranŃa publica al Municipiului Brad, 

pe care îl actualizează anual, având în vedere Ordinul Ministrului AdministraŃiei şi 
Internelor, prevăzut de art. 24 din H.G. nr. 1332/2010; 

d)analizează periodic activităŃile de menŃinere a ordinii si siguranŃei publice la 
nivelul Municipiului Brad 



e)face propuneri pentru soluŃionarea deficientelor constatate în ceea ce priveşte 
menŃinerea ordinii publice si pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social; 

f)evaluează cerinŃele specifice si face propuneri privind necesarul de personal al 
Politiei Locale Brad; 

g)prezintă Consiliului Local al Municipiului Brad rapoarte anuale asupra modului de 
îndeplinire a prevederilor planului de ordine si siguranŃa publica al unităŃii administrativ-
teritoriale. 

h)propune autorităŃilor administraŃiei publice locale iniŃierea unor proiecte de 
hotărâri prin care sa se prevină faptele care afectează climatul social. 

(2) In privinŃa organizării si funcŃionării eficiente a politiei locale, comisia locală mai 
îndeplineşte şi  următoarele atribuŃii: 

a)analizează, împreună cu Consiliul Local al Municipiului Brad, activitatea politiei 
locale, in condiŃiile legii, si stabileşte masuri de îmbunătăŃire a activităŃii acesteia; 

b)propune Consiliului Local al Municipiului Brad, masurile necesare pentru buna 
funcŃionare a Politiei Locale Brad, precum si pentru  încadrarea activităŃii acesteia in 
normele si procedurile stabilite de unitatea  de reglementare; 

c)propune spre aprobare Consiliului Local Brad Planul de ordine si siguranŃa publică 
al Municipiului Brad; 

d)stabileşte indicatorii minimali de performanŃă pentru activitatea PoliŃiei Locale 
Brad. 

 
Capitolul V 

 
DispoziŃii finale 

 
Art. 15. (1) Prezentul Regulament de organizare şi funcŃionare a Comisiei Locale de 

Ordine Publică este supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Brad. 
(2) Modificarea sau completarea Regulamentului se poate face numai prin hotărâre a 

Consiliului Local al Municipiului Brad, cu respectarea prevederilor Legii nr. 215/2001 
administraŃiei publice locale republicată cu  modificările şi completările ulterioare.   

Art. 16. Prezentul regulament aşa cum a fost adoptat în şedinŃa Consiliului Local al 
Municipiului Brad, va fi publicat în presa locală şi afişat pe pagina de internet a 
Municipiului Brad . 

Art. 17. Regulamentul de organizare şi funcŃionare a Comisiei Locale de Ordine 
Publică se completează cu prevederile Legii nr. 155/2010 a poliŃiei locale şi H.G.R. nr. 
1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru  de organizare şi funcŃionare a poliŃiei 
locale. 
 
 
  
            PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ                                            CONTRASEMNEAZĂ 
                      PODARU VASILE           SECRETAR 
                                                                                                                  EPURE AGNES 
 


