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REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL COMISIEI LOCALE 
DE ORDINE PUBLICA 

 
CAPITOLUL I 

DISPOZITII GENERALE 
 

Art.1- La nivelul municipiului Alexandria s-a constituit comisia locala de ordine 
publica formata din primar, secretar, seful politiei municipiului Alexandria, seful Politiei 
Comunitare si trei consilieri ai Consiliului Local al municipiului Alexandria, comisie ce a fost 
constituita prin hotarare a consiliului local. 

Art.2-Cu data de 1.01.2011 compartimentul Politia Comunitara din aparatul de 
specialitate al primarului orasului Talmaciu se reorganizeaza in Serviciul Politia Locala. 

Art.3-Sedintele comisiei sunt conduse de primar. 
 

CAPITOLUL II 
ATRIBUTIILE COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICA. 

 
Art.4-Comisia locala de ordine publica are urmatoarele atributii : 
a)asigura cooperarea dintre institutiile si serviciile publice cu atributii in domeniul ordinii 

si al sigurantei publice la nivelul unitatii administrativ-teritoriale ; 
b)avizeaza proiectul regulamentului de organizare si functionare al politiei locale ; 
c)elaboreaza proiectul planului de ordine si siguranta publica al unitatii 

administrativteritoriale, pe care il actualizeaza anual ; 
d)analizeaza periodic activitatile de mentinere a ordinii si sigurantei publice la nivelul 

unitatii administrativ-teritoriale 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 administrativ-teritoriale. In baza 
concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autoritatilor administratiei publice locale 
initierea unor proiecte de hotarari prin care sa previna faptele care afecteaza climatul social ; 
 

CAPITOLUL III 
DISPOZITII FINALE 

 
Art.5-Secretariatul comisiei locale este asigurat de persoane cu atributii in acest sens din 

aparatul de specialitate al primarului. 
Art.6-Comisia locala se reuneste trimestrial sau de ori cate ori este necesar, la convocarea 

primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali. 
Art.7-Prezentul regulament intra in vigoare incepand cu luna ianuarie 2011. 
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