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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL VÎNATORI NEAMŢ 
H O T Ă R Â R E 

 
privind  aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al comunei Vînători Neamţ, 

judeţul Neamţ – anul 2018 
 

       Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere: 

Expunerea de motive a primarului comunei Vînatori Neamt, înregistrată sub nr. 2658 din 
19.06.2018; 

Raportul de specialitate al Compartimentului Politia Locala din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Vînători Neamţ, înregistrat sub nr. 2658 din 19.06.2018; 
        - prevederile art.6 lit.a, art.29,alin.1, lit.c si art.30, lit.g din Legea nr.  155/ 2010 –Legea 
Poliţiei Locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
        - prevederile Ordinului Ministrului Administratiei şi Internelor nr.92/05.05.2011,  privind 
aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine si siguranta publica al Politiei Locale; 

- AVIZUL Comisiei Locale de Ordine Publica nr. 2457/08.06.2018; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a pct.7, art.45 alin.1 şi art.115, alin.1, lit.b 
din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1  -   Se aprobă PLANUL DE ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA al comunei 
Vînători Neamţ, judeţul Neamţ - anul 2018, potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotarare. 

Art.2 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinţează Compartimentul 
Poliţia Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vînători Neamţ. 

Art.3 -  Secretarul comunei Vînători Neamţ va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 
Nr.27 
Din 29.06.2018 

Preşedinte de şedintă: 
Consilier, Victor IACOBOAEA 

                                                                                                                  
                                                                               Contrasemnează, 

                                                                               Secretar, 

                                                                             Alina Iuliana FLOŞ 
 
 
 
 
Total consililieri :14 
Prezenti :  13                                                                                                                                                                       
 Pentru  :   13                                                                                                                                            
 Împotrivă:-                          
 Abtineri :-                                                                                                   
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PROIECT                                                   ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL VÎNATORI NEAMŢ 
H O T Ă R Â R E 

 
privind  aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al comunei Vînători Neamţ, 

judeţul Neamţ – anul 2018 
 

       Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere: 

Expunerea de motive a primarului comunei Vînatori Neamt, înregistrată sub nr. 2658 din 
19.06.2018; 

Raportul de specialitate al Compartimentului Politia Locala din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Vînători Neamţ, înregistrat sub nr. 2658 din 19.06.2018; 
        - prevederile art.6 lit.a, art.29,alin.1, lit.c si art.30, lit.g din Legea nr.  155/ 2010 –Legea 
Poliţiei Locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
        - prevederile Ordinului Ministrului Administratiei şi Internelor nr.92/05.05.2011,  privind 
aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine si siguranta publica al Politiei Locale; 

- avizul Comisiei Locale de Ordine Publica nr. 2457/08.06.2018; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a pct.7, art.45 alin.1 şi art.115, alin.1, lit.b 
din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1  -   Se aprobă PLANUL DE ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA al comunei 
Vînători Neamţ, judeţul Neamţ - anul 2018, potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotarare. 

Art.2 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinţează Compartimentul 
Poliţia Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vînători Neamţ. 

Art.3 -  Secretarul comunei Vînători Neamţ va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 

 
Iniţiator, 

Primarul comunei Vînători Neamţ 
Jr. Maria PETRARIU 

                                                                                                       Avizat pt. legalitate, 
                                                                                                                  Secretar, 
                                                                                                         Alina Iuliana FLOŞ 
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL   NEAMŢ 

PRIMĂRIA COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare,nr.174, cod:  705200 – VÎNATORI NEAMŢ 

Telefon: 0233.251 001; Fax: 0233.251001 
e-mail:primariavinatorineamt@yahoo.com 

Nr.   2658    din   19.06.2018 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
    Avand in vedere prevederile Legii 155/2010-Legea Politiei Locale, cap. VII, art.29, lit.c, 

care prevede ca atributiune a Comisiei Locale de Ordine publica ’’elaborarea proiectului planului 

de ordine si siguranta publica la nivelul unitatii administrativ teritoriale, pe care il actualizeza 

anual’’ si a art.30, lit.g care prevede ca autoritatea deliberativa a administratiei publice locale 

’’aproba la propunerea comisiei locale, planul de ordine si siguranta publica al unitatii 

administrativ teritoriale ; 

    Avand in vedere prevederile H.G.1332/2010- Regulamentul cadru de organizare si functionare a 

Politiei locale, art.24, care prevede ca ‘’aspectele referitoare la modul de elaborare a planului de 

ordine si siguranta publica al unitatii administrativ teritoriale se reglementeaza prin ordin al 

ministrului administratiei si internelor’’ ; 

    Avand in vedere Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr.92/2011 care prevede 

metodologia de elaborare a planului de ordine si siguranta publica al politiei locale; 

   Avand in vedere prevederile prevederile art.23 care prevede ca politistii locali ce exercita 

atributiile prevazute de lege in domeniul ordinii si linistii publice ’’actioneaza in zona de 

competenta stabilita prin planul de ordine si siguranta publica al comunei Vinatori Neamt…’’ ; 

   In conformitate cu prevederile art.36, alin. 6, lit.a, pct.7  si art.45 din  Legea 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, modificata si completata, Comisia locala de ordine 

publica a comunei Vînători Neamţ, propune, conform avizului nr. 2457  din 08.06.2018   

supunerea spre dezbatere si aprobarea Consililului Local al comunei Vînători Neamţ proiectul de 

hotarare : 

   -PLANUL DE ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA AL COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ – 

anul 2018. 

Primar, 
jr. Maria PETRARIU 
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL   NEAMŢ 

PRIMĂRIA COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare ,nr.174, cod:  705200 – VÎNATORI NEAMŢ 

Telefon: 0233.251 001; Fax: 0233.251001 
e-mail:primariavinatorineamt@yahoo.com 

                                                               Nr. 2658     din     19.06.2018   
                                                                                                        Se  aprobă, 
                                                                                                           Primar, 
                                                                                                  jr. Maria PETRARIU 

RAPORT 
PRIVIND ELABORAREA SI APROBAREA PLANULUI DE ORDINE SI SIGURANTA 

PUBLICA AL COMUNEI VÎNĂTORI NEAMȚ- anul 2018 
 

              Avand in vedere prevederile Legii 155/2010-Legea Politiei Locale,   cap.III ,art.6,lit.a, 

care prevede ca politia locala are urmatoarele atributii : 

’’ mentine ordinea si linistea publica in zonele si locurile stabilite prin planul de ordine si siguranta 

publica al unitatii administrative teritoriale,aprobat in conditiile legii’’; 

           Avand in vedere prevederile Legii 155/2010-Legea Politei Locale, cap.VII, art.29 ,lit.c, care 

prevede ca, Comisia Locala de Ordine publica’’ elaboreaza proiectul planului de ordine si 

siguranta publica al unitatii administrative teritoriale, pe care-l actualizeza anual’’; 

     Avand în vedere prevederile Legii 155/2010-Legea Politei locale, cap.VII, art. 30, lit.g 

,care prevede ca autoritatea deliberativa a administratiei publice locale sa aprobe’’ la propunerea 

comisiei locale, planul de ordine si siguranta publica al unitatii administrative teritoriale’’; 

   Avand in vedere prevederile Hot.Guvernului 1332/2010- Regulamentul cadru de organizare si 

functionare a Politiei locale, cap.IV, art.24, care prede ca ’’aspectele referitoare la modul de 

elaborare a planului de ordine si siguranta publica se reglementeaza prin ordin al ministrului 

administratiei si internelor’’; 

   Avand in vedere Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr.92/05.05.2011, care 

stabileste Metodologia de elaborare a Planului de Ordine si Siguranta Publica; 

        In conformitate cu prevederile art.36, alin.2, lit.d si alin.6, lit.a, pct.7, art.115 aln.1,lit.b, din 

Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,  modificata si completata, 

propun supunerea spre dezbatere Consiliului Local  al comunei Vînători Neamț proiectul de 

hotarare privind: 
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- aprobarea PLANULUI DE ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA AL COMUNEI 

VÎNATORI NEAMȚ 

 

Compartimentul Poliţia Locala, 

Vasile SAVOIU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 
COMUNA VÎNĂTORI NEAMŢ 
CONSILIUL  LOCAL 
COMISIA LOCALĂ DE ORDINE PUBLICĂ 
 Nr.  2457   din 08.06.2018 
 

A V I Z 
 

privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al  
comunei Vînători-Neamţ 

 
 

 În conformitate cu art. 29, alin.1 din Legea 155/2010 privind Poliţia Locală şi cu respectarea 

prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de 

organizare şi funcţionare a poliţiei locale, Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor 

nr.92/2011 pentru aprobarea metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al 

poliţiei locale, Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.60/2010 privind organizarea şi 

executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, Legii nr.61/1991, republicată, 

privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii 

publice, se avizează proiectul privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică  al 

comunei Vînători-Neamţ.  

 
 

 Comisia locală de ordine publică a comunei Vînători Neamţ : 
 

 d-na Maria Petrariu- Primar- preşedintele comisiei ; 
 d-na Alina-Iuliana Floş   - secretar al comunei Vînători Neamţ; 
 dl.  Ticu Costel  -reprezentantul politiei Romane ; 
 dl.  Vasile Savoiu  – politist local ; 
 dl.   Gherasim Neculai – consilier local; 
 dl.   Ursache D. Vasile  – consilier local; 
 dl.   Ursache Ghe.Vasile  – consilier local;                            
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