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ROMÂNIA          

JUDEŢUL SĂLAJ                    

COMUNA CRASNA                                      

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA Nr.124. 
Din data de 25.10.2016. 

Privind actualizarea  Comisiei locale de ordine publică 

 

Consiliul local al comunei Crasna; 

 Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului nr.9253/19.10.2016;  

- raportul compartimentului de specialitate nr.9254/19.10.2016;  

-  avizul comisiei de specialitate a consiliului local Crasna; 

- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 

- În conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.155/2020 - Legea poliţiei locale; 

- În temeiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.7, art.45, alin.1 şi art.61, alin.2 din 

Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă actualizarea  Comisiei locale de ordine publică, în componenţa prevăzută 

în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - (1) Comisia locală de ordine publică are următoarele atribuţii:  

a) asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi 

al siguranţei publice la nivelul comunei Crasna; 

 b) avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a poliţiei locale; 

 c) elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al comunei Crasna, pe care îl 

actualizează anual; 

 d) analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la nivelul 

comunei Crasna şi face propuneri pentru soluţionarea deficienţelor constatate şi pentru prevenirea 

faptelor care afectează climatul social; 

 e) evaluează cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al poliţiei 

locale; 

 f) prezintă autorităţii deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a 

prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică al comunei Crasna. În baza concluziilor 

desprinse din analizele efectuate, propune autorităţilor administraţiei publice locale iniţierea unor 

proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.  

(2) Secretariatul comisiei locale este asigurat de persoane cu atribuţii în acest sens din 

aparatul de specialitate al primarului. 

 (3) Comisia locală  de ordine publică se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, 

la convocarea primarului comunei Crasna sau a unei treimi din numărul consilierilor locali. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează primarul comunei Crasna şi aparatul de 

specialitate al acestuia. 
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Art.4. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ 

instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul 

administrativ. 

Art. 5.Prezenta se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului -  judeţul Sălaj; 

- Membrilor Comisiei locale de ordine publică 

- Primarul comunei; 

- Dosar hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              

      Torma Alexandru                                   Contrasemnează: 

                                        SECRETARUL comunei,           

                                                                              Lazar Veturia 
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ANEXA 

La HCL nr.124. 

Din data de 25.10.2016. 
 

Componenţa Comisiei Locale de Ordine Publică 
 

Preşedinte:  BOGYA MIKLOS – primar al comunei Crasna; 

Membrii:  BUT CĂLIN  – şeful structurii teritoriale a Poliţiei Române; 

KULCSAR TIBOR ANDRAS - şeful poliţiei Locale Crasna; 

LAZAR VETURIA – secretar al comunei Crasna; 

SÎRCA CONSTANTIN- consilier local; 

VINCZE ALEXANDRU - consilier local; 

DARABONT VILMOS - consilier local; 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              

      Torma Alexandru                                      Contrasemnează: 

                                        SECRETARUL comunei,           

                                                                               Lazar Veturia 

 

 

 

 

 

 


