ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTARARE NR.22/2015
privindăconstituireaăComisieiăLocaleădeăOrdineăPublic ăOzun
Consiliul Local al comunei Ozun,
Întrunităînăşedin aăordinar ăînădataădeă12ăămartieăă2015,ă
Având în vedere expunereaă deă motiveă prezentat ă deă primarulă comuneiă Ozună şiă
raportul de specialitate al PolițieiăLocaleăOzunOzun,
V zândăraportul Comisiei de specialitate al Consiliului Local Ozun;
inândăcontădeăprevederileăart.ă28ăşiăart.ă29ădinăLegeaăpoli ieiălocaleănr.ă155/2010;
În temeiul prevederilor art. 38 alin. (2), lit. "d" coroborat cu alin. (6), lit. "a" pct. 7,
art. 45 alin. (1) şiăaleăart.ă115 alin. (1) lit. ”b” dinăLegeaănr.ă215/2001ăprivindăadministra iaă
public ălocal ,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;ă
H O T Ă R Ă Ş T E
Art. 1.ăSeăconstituieăComisiaăLocal ădeăOrdineăPublic ăOzun,ăorganismăcuărolăconsultativ,ă
cuăurm toareaăcomponen :ă
Membri: - Primarul Comunei Ozun – dr.Ráduly István
- ȘefulăstructuriiăteritorialeăaăPolițieiăRomâneă– Preda Mihai
- Reprezentantul PolițieiăLocaleăOzunOzun – Ördögh László
- Secretarul Comunei Ozun – Aczél Melinda Cecilia
- Consilier local – Bölöni Sándor
- Consilier local – Németh Ioan
- Consilier local – Tomos Ilkó József
Art. 2. Secretariatul Comisiei Locale deă Ordineă Public ă Ozună esteă asigurată deă c treă
Secretarul Comunei Ozun.
Art. 3. Comisiaă Local ă deăOrdineăPublic ăOzunăfunc ioneaz ăconformăRegulamentuluiădeă
organizareăşiăfunc ionareăalăComisieiăLocaleădeăOrdineăPublic ăOzunăprev zutăînăAnexaăcareăfaceă
parteăintegrant ădinăprezentaăhot râre.ă
Art. 4. Cuădataăprezenteiăhot râriăseăabrog ăoriceăhot râreăcontrar .ă
Art. 5. Membriiă şiă secretariatulă Comisieiă Localeă deă Ordineă Public ă Ozun,ă voră aduceă laă
îndeplinire prevederile prezentei hot râri.ă Comunicareaă şiă aducereaă laă cunoştin aă public ă seă voră
face,ăconformăcompeten elor,ăprinăgrijaăSecretaruluiăComuneiăOzun.ă
Ozun, la 12 martie 2015.

PREŞEDINTELEăDEăŞEDINT ,
Dobri Hunor Attila

Difuzare:



1ăex.ălaădosarăcuăhot râri
1 ex. dl. primar




1 ex. pers de la art. 1
1 ex. Prefecturii jud. Covasna

Contrasemnează:
secretarul comunei,
Aczél Melinda Cecília

Anexa la H.C.L. Ozun nr. 22/2015

Regulamentulădeăorganizareăşiăfunc ionareăalăComisieiă
LocaleădeăOrdineăPublic ăOzun
Art. 1. Comisia Local ădeăOrdineăPublic ăOzunăesteăconstituit ăînăconformitateăcuădispozi iileăLegiiă
poli ieiălocaleănr.ă155/2010,ădenumit ăînăcontinuareăComisiaăLocal .ă
Art. 2. ComisiaăLocal ăseăorganizeaz ăşiăfunc ioneaz ăconformăprezentuluiăRegulamentăelaboratăînă
baza Legiiăpoli ieiălocaleănr.ă155/2010.ă
Art. 3. ComisiaăLocal ăesteăformat ădină7 persoane.
Art. 4. ComisiaăLocal ăîşiădesf şoar ăactivitateaălaăsediulăPrim rieiăcomuneiăOzun.
Art. 5. ComisiaăLocal ăareăurm toareleăatribu ii:ăa)ăasigur ăcooperareaădintreăinstitu iileăşiăserviciileă
publiceăcuăatribu iiăînădomeniulăordiniiăşiăalăsiguran eiăpubliceălaănivelulăComuneiăOzun;ăb)ă
avizeaz ăproiectulăregulamentuluiădeăorganizareăşiăfunc ionareăalăPolițieiăLocaleăOzun; c)
elaboreaz ăproiectulăplanuluiădeăordineăşiăsiguran ăpublic ăalăComuneiăOzun,ăpeăcareăîlă
actualizeaz ăanual;ăd)ăanalizeaz ăperiodicăactivit ileădeămen inereăaăordiniiăşiăsiguran eiăpubliceălaă
nivelulăComuneiăOzunăşiăfaceăpropuneriăpentruăsolu ionareaădeficien elorăconstatateăşiăpentruă
prevenirea faptelor careăafecteaz ăclimatulăsocial;ăe)ăevalueaz ăcerin eleăspecificeăşiăfaceăpropuneriă
privind necesarul de personal al PolițieiăLocaleăOzun;ăf)ăprezint ăConsiliuluiăLocalăalăComuneiă
Ozun rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului deăordineăşiăsiguran ă
public ăalăComuneiăOzun.ăÎnăbazaăconcluziilorădesprinseădinăanalizeleăefectuate,ăpropuneă
autorit ilorăadministra ieiăpubliceălocaleăini iereaăunorăproiecteădeăhot râriăprinăcareăs ăseăprevin ă
fapteleăcareăafecteaz ăclimatulăsocial.ă
Art. 6. ComisiaăLocal ăseăreuneşteăsemestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea
PrimaruluiăComuneiăOzunăsauăaăuneiătreimiădinănum rulăconsilierilorălocali.ă
Art. 7. (1)ăConvocareaămembrilorăComisieiăLocaleălaăşedin eleăacesteiaăseăfaceăprinăgrija
secretariatuluiăComisieiăLocale,ăcuăcelăpu ină3ăzileălucr toareăînainteădeădataăstabilit ăpentruăşedin .ă
Odat ăcuăconvocareaăşedin eiăsecretariatulăComisieiăLocaleăvaătransmiteăşiăordineaădeăzi.ă
(2) Convocarea se face prin e-mailăsau,ădup ăcaz,ăprin adres ătransmis ăoficialăşi/sauăfaxăfiec ruiă
membruăalăComisieiăLocale.ă(3)ăConvocareaălaăini iativaăconsilierilorălocaliăseăfaceăprinăsecretariatulă
ComisieiăLocale,ăprinădepunereaăsolicit riiăsemnateădeăc treăcelăpu inăoătreimeădinăconsilieriiălocali,ă
în termenădeă5ăzileălucr toareăînainteădeădataăşedin ei.
Art. 8. (1)ăÎnăsitua iiăexcep ionale,ăPrimarulăComuneiăOzunăpoateăconvocaăşedin aăimediat.ă
(2)ăConvocareaăşiătransmitereaăordiniiădeăziăseăfaceătelefonic.ă
Art. 9. Şedin eleăComisieiăLocaleăsuntăconduse de Primarul Comunei Ozun. În lipsa sa, acesta
mandateaz ăpeăunulădinămembriiăComisieiăLocaleăpentruăaăconduceăşedin a.ă
Art. 10. Discu iileăpurtateăînăplenulăComisieiăLocaleăseăconsemneaz ăînăprocesul-verbalădeăşedin ă
careăseăîncheieădup ăfiecareăîntrunireăaăComisieiăLocaleăşiăseăsemneaz ădeăc treămembriiăprezen iăşiă
de secretarul Comisiei Locale.
Art. 11. SecretariatulăComisieiăLocaleăesteăasiguratădeăpersoaneleăcuăatribu iiăînăacestăsens,ădină
aparatul de specialitate al Primarului Comunei Ozun.
Art. 12. SecretariatulăComisieiăLocaleăareăurm toareleăatribu ii:ă- efectueaz ădemersurileănecesareă
pentruăanun areaămembrilorăComisieiăLocaleăcuăprivireălaădataădesf şur riiălucr rilorăşiăaăordiniiădeă
zi; - asigur ăredactareaăprocesuluiăverbalădeăşedin ăşiăînmânarea acestuia membrilor Comisiei
Localeăînăvedereaăsemn rii;ă- asigur ăarhivareaădocumentelorăComisieiăLocale.ă
Art. 13. Înăexercitareaăatribu iilorăsale,ăînăprivin aăorganiz riiăşiăfunc ion riiăPolițieiăLocaleăOzun,
ComisiaăLocal ăemiteăavizeăcuăcaracter consultativ.
Art. 14. Avizulăseăemiteăcuăvotulămajorit iiămembrilorăComisieiăLocale.ă
Art. 15. TermenulădeăemitereăaăAvizuluiăesteădeămaximumă30ăzileădeălaăprimireaădocumenta ieiă
complete.
Art. 16. Avizulăseătransmiteăc treăinstitu iaăsolicitant ăprin grija secretariatului Comisiei Locale.
*********

