
 

A N U N T 

 

             În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 

 transparenta  decizională, republicată,Primarul comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova aduce la 

cunoştinţă publică faptul că a iniţiat :  Proiect de hotărâre  privind reorganizarea  Comisiei 

Locale de Ordine Publica a  comunei Barcanesti, județul Prahova. 

                 Persoanele fizice sau juridice pot depune în scris  propuneri, sugestii sau opinii cu valoare 

de recomandare cu privire la  proiectul de hotarâre sus-menţionat, pănă la data de  23.12.2020, 

orele 14,00  la secretarul comunei. 

Proiectul de hotarâre, însoţit de raportul de specialitate, poate fi consultat pe site-ul 

Primăriei Comunei Bărcăneşti. 

 

 

P R I M AR,                                         SECRETAR  GENERAL UAT, 

        Gheorghe Dima                                                        Savu Nicoleta 
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                                                      PROIECT DE  HOTARARE 

privind reorganizarea  Comisiei Locale de Ordine Publica a 

comunei Barcanesti 

 

 

Având in vedere: 

- art. 28 și art. 29 din Legea Politiei Locale nr.155/2010,republicată; 

- art.129 alin.(2), lit. d),coroborat cu alin.(7) ,lit.g) din O.U.G.nr.57/2019, Codul  

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Văzând : 

-incheierea finala nr.1882/16.10.2020 a Judecatoriei Ploiesti prin care se valideaza in functia de 

primar al comunei Barcanesti,judetul Prahova,domnul Dima Gheorghe; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Bărcănești nr. a 24075 din 16.12.2020; 

-H.C.L.nr.56/31.12.2010 privind infiintarea Politiei Locale a comunei Barcanesti; 

-avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Barcanesti si avizul 

secretarului unitatii administrativ teritoriale. 

-avizul secretarului general al comunei nr. 24133 din 16.12.2020. 

 

 În temeiul art.139 ,alin.(1)  din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare  

 

Consiliul Local al comunei Barcanesti,judetul Prahova,adopta prezenta hotarare: 

 

HOTARASTE: 

 

 Art.1. (1) Se aprobă  reorganizarea Comisiei Locale de Ordine Publică în urmatoarea 

componența: 

-DIMA GHEORGHE-Primar; 

-Asap.NICOLAE STEFAN-Sef post politie Barcanesti; 

-Insp.POPESCU RADU-Politia Locala Barcanesti; 

-SAVU NICOLETA-Secretar general al comunei Barcanesti; 

-GASPAR IULIAN-Consilier Local; 
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-VELICI ION-Consilier Local; 

-IANCU EMIL-Consilier Local. 

 (2) Comisia Locala de Ordine Publică a comunei Bărcănești are rol consultativ. 

(3) Secretariatul Comisiei de Ordine Publică a comunei Bărcănești este asigurat de catre 

Radu Simona,inspector Primaria comunei Bărcănești, judetul Prahova. 

 Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

împuternicește domnul Dima Gheorghe, primarul Comunei Bărcănești, județul Prahova, iar  

Secretarul general al UAT Bărcănești, județul Prahova, va comunica prezenta hotărâre 

autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate. 

              

 

 

Initiator , 

Primar , 

Dima Gheorghe 

 

 

 

Nr. 69 

DATA: 16.12.2020 

 



      

 

                                                  RAPORT DE SPECIALITATE 

Cu privire la reorganizarea Comisiei Locale de Ordine Publica a comunei      

                                                 Barcanesti 

 

 

 Conform art.28 din Legea Politiei Locale nr.155/2010,republicata: 

 

(1)La nivelul fiecarei comune,al fiecarui oras,municipiu  si sector al 

Municipiului Bucuresti unde functioneaza comisia locala  de ordine publica,prin 

hotarare a Consiliului Local,respectiv Consiliul General al Municipiului 

Bucuresti,denumita in continuare comisia locala,care este un organism cu rol 

consultativ; 

(2)Comisia Locala este constituita dupa caz din:primar,respectiv primarul 

general al Municipiului Bucuresti,seful unitatii/structurii  teritoriale a Politiei 

Romane sau reprezentantul acestuia,seful politiei locale,secretarul unitatii 

administarativ teritoriale si 3(trei)consilieri locali,respectiv consilieri generali in 

cazul Municipiului Bucuresti,desemnati de autoritatea deliberativa; 

(3)Sedintele comisiei locale sunt conduse de primar,respectiv primarul 

general in cazul Municipiului Bucuresti; 

(4)Modul de functionare a comisiei locale se stabileste prin regulamentul 

de organizare si functionare a acesteia adoptat de Consiliul Local ,respectiv de 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti. 

Tinand cont de rezultatul alegerilor pentru autoritatile administratiei 

publice locale din data de 27.09.2020,in vederea exercitarii atributiilor ce decurg 
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din actele normative in vigoare precum si in interesul comunitatii locale pe baza si 

in executarea legii in vederea continuitatii activitatilor de asigurare  a ordinii si 

linistii publice si pentru a veni in sprijinul cetatenilor comunei 

Baracanesti,consideram imperios necesara reorganizarea Comisiei Locale de 

Ordine Publica,care are urmatoarele atributii principale: 

a)asigura cooperarea dintre institutiile si serviciile publice cu atributii in 

domeniul ordinii si sigurantei publice la nivelul comunei Barcanesti; 

b)avizeaza proiectul regulamentului de organizare si functionare a Politiei 

Locale Barcanesti; 

c)elaboreaza proiectul planului de ordine si siguranta publica ala comunei 

Barcanesti; 

d)analizeaza periodic activitatile de mentinere a ordinii si linistii publice la 

nivelul comunei Barcanesti 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 Barcanesti; 

f)prezinta Consiliului Local rapoarte anuale asupra modului de indeplinire a 

prevederilor planului de ordine si siguranta publica al comunei Barcanesti.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. 

Ca urmare a rezultatului alegerilor pentru administratia publica locala in 

urma carora s-a modificat componenta Consiliului Local Barcanesti se impune 

reorganizarea Comisiei Locale de Ordine Publica,comisie constituita in baza H.C.L. 

nr.48/31.07.2012. 

In acest sens tinand cont de cele prezentate ,a fost initiat proiectul de 

hotarare privind reorganizarea Comisiei Locale de Ordine Publica care intruneste 

conditiile de oportunitate si legalitate pe care il supun spre analiza si adoptare 

Consiliului Local Barcanesti. 

 

Insp.sup.Popescu Radu 
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Repartizat Serviciul Poliția Locală Bărcănești pentru 
întocmire raport de specialitate cu adresa nr. 24.078 
din 16.12.2020 

Repartizat pentru avizare la Comisiile de 
specialitate nr. 1, 2, 3 .cu adresa nr. 24.135 din 
16.12.2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Potrivit art.129, alin.1 din O.U.G.nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare ,Consiliul Local are initiativa si hotaraste in 

conditiile legii ,in toate problemele de interes local cu exceptia celor care nu sunt 

date prin lege in competent altor autoritati ale administratiei publice  locale sau 

centrale. 

Avand in vedere: 

-prevederile art.129 din O.U.G.nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare,Consiliul Local,exercita atributii privind 

gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni(ordine publica); 

-prevederile art.29 din Legea nr.155/2010 a poliției locale,republicata, 

Comisia Locala exercita atributii privind ordinea si linistea publica; 

-faptul ca in urma alegerilor autoritatilor publice locale desfasurate in data 

de 27.09.2020,a fost validat si investit in functie primarul comunei Barcanesti,iar 

componenta Consiliului Local a fost modificata; 

-interesul comunitatii locale pe baza si in executarea legii,in vederea 

continuitatii activitatilor de asigurare a ordinii si linistii publice si pentru a veni in 

sprijinul cetatenilor comunei Barcanesti,precum si principalul obiect de activitate 

al acestei institutii de aparare a drepturilor si libertatilor fundamentale ale 

mailto:primaria.ph@barcanesti.ro


persoanei,a proprietatii publice si private,prevenirea si descoperirea 

infractiunilor; 

Consideram imperios necesara reorganizarea Comisiei de Ordine Publica a 

comunei Barcanesti,organism cu caracter consultativ,care are un rol important in 

asigurarea ordinii si linistii publice pe raza teritoriala a comunei Barcanesti, 

propun aprobarii plenului Consiliului Local al comunei Barcanesti proiectul de 

hotarare privind reorganizarea Comisie Locale de Ordine Publica . 

 

 

 

PRIMAR, 

DIMA GHEORGHE 

 



 

 

 

 

 

 

 

A V I Z 
 

  privind reorganizarea  Comisiei Locale de Ordine Publica a  comunei Barcanesti, județul 

Prahova 

 

 

  

 
 

  Secretarul general al UAT comuna Barcanesti, judetul Prahova, procedând, in 

conformitate cu prevederile art. . 243 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, la analiza  Proiectului de hotărâre  

privind reorganizarea  Comisiei Locale de Ordine Publica a  comunei Barcanesti, județul 

Prahova constată că sunt îndeplinite conditiile de legalitate si oportunitate prevazute de  OUG 

nr.57/2019  privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare   şi   în 

consecinţa il AVIZEZ FAVORABIL în scopul  adoptării sale  de catre Consiliul local al 

comunei Barcanesti, judetul Prahova. 

 

 

SECRETAR  GENERAL UAT, 

Savu Nicoleta 
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