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 Priveste: modificarea HCL nr. 3 din 11 ianuarie 2011 cu privire la constituirea Comisiei locale 

de ordine publica la nivelul municipiului Alexandria. 

 

 

 

 

Prin expunerea de motive nr. 25821 din 10 octombrie 2014, Primarul municipiului Alexandria 

propune intocmirea de catre Directia Administratie Publica Locala a unui proiect de hotarare privind 

modificarea HCL nr. 3 din 11 ianuarie 2011 cu privire la constituirea Comisiei locale de ordine publica 

la nivelul municipiului Alexandria. 

Necesitatea si oportunitatea proiectului. 
 Deoarece domnul Calin Dumitru a fost eliberat, prin Decizia nr.53/30.05.2014, din functia publica de sef 
serviciu- Serviciul Ordine Publica, Circulatie pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale Alexandria, este 

nevoie sa fie desemnat in aceasta comisie noul Sef al Serviciului Politia Locala Alexandria, domnul Iulian 

Ulmeanu numit prin Dispozitia nr. 1635/29.08.2014, astfel incat comisia sa devina operationala. 

 Legalitatea proiectului. 

     Propunerea s-a facut in conformitate cu prevederile art. 28, alin. (1) din Legea nr. 155/2010 

privind infiintarea Politiei Locale care precizeaza: 

 „(1) La nivelul fiecărei comune, al fiecărui oraş, municipiu şi sector al municipiului Bucureşti 

unde funcţionează poliţia locală se organizează şi funcţionează comisia locală de ordine publică, prin 

hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, denumită în 

continuare comisia locală, care este un organism cu rol consultativ.  

 (2) Comisia locală este constituită, după caz, din: primar, respectiv primarul general în cazul 

municipiului Bucureşti, şeful unităţii/structurii teritoriale a Poliţiei Române sau reprezentantul acestuia, 

şeful poliţiei locale, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi 3 consilieri locali, respectiv consilieri 

generali în cazul municipiului Bucureşti, desemnaţi de autoritatea deliberativă.” 

   La art. 59 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare se prevede ca  

“Modificarea unui act normativ constă în schimbarea expresă a textului unora sau mai multor articole 

ori alineate ale acestuia şi în redarea lor într-o nouă formulare”. 

 Potrivit celor mentionate mai sus consideram ca propunerea Primarului municipiului Alexandria 

cuprinsa in expunerea de motive este legala, necesara si oportuna, drept pentru care s-a intocmit 

proiectul de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 3 din 11 ianuarie 2011 cu privire la constituirea 

Comisiei locale de ordine publica la nivelul municipiului Alexandria, proiect de hotarare care impreuna 

cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului local al municipiului 

Alexandria. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 

RODICA BAICU 


