
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA  
 

 PROIECT 
            
                                               

HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în 

Comisia locală de ordine publică 
 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21.07.2016; 
 Având în vedere raportul nr.116800/2016  întocmit de Serviciul Resurse Umane 
prin care se propune desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova în Comisia locală de ordine publică;  
 În conformitate cu prevederile art.28 alin.1 şi 2 din Legea nr.155/2010 a 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 desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
în Comisia locală de ordine publică, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2.  La data adoptării prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.25/2012. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Poliţia Locală a Municipiului Craiova 
şi persoanele desemnate la art.1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 

 
INIŢIATOR,       AVIZAT, 

PRIMAR,        PT. SECRETAR, 



  

            Lia-Olguţa VASILESCU          Ovidiu MISCHIANU 
                                                                                    



  

                                                                                    ANEXA LA H.C.L. NR._______/2016 
 
 
 
 
 

COMPONENŢA COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE: LIA-OLGUŢA VASILESCU  - PRIMAR AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

MEMBRII: comisar şef de poliţie POPA MAURICIU - ŞEFUL STRUCTURII TERITORIALE                                                                                                 

                        A POLIŢIEI ROMANE 

                  OVIDIU MISCHIANU                  -PT.SECRETAR AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                  OCTAVIAN MATEESCU            -DIRECTOR EXECUTIV POLIŢIA LOCALĂ   A        

         MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                 _____________________________- CONSILIER LOCAL 

                 _____________________________- CONSILIER LOCAL  

                 _____________________________- CONSILIER LOCAL 

SECRETAR: PETRU-ALEXANDRU DUMITRESCU- ŞEF SERVICIU-SERVICIUL   

      RESURSE UMANE-PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR. 116800 / 07.07.2016 

 

 PRIMAR 

LIA-OLGUŢA VASILESCU 
 

 

 

 

RAPORT 
 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Craiova in  comisia locală de ordine publică 
 

 
                                                                                                                             

  Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 475/23.12.2010 s-a aprobat reorganizarea  
Poliţiei Comunitare Craiova in Poliţia Locală a municipiului Craiova,  ca instituţie  publică de interes local , cu 
personalitate juridică, incepând cu data de 01.01.2011.  

Potrivit art. 28 din Legea nr. 155/2010-Legea Poliţiei Locale, cu modificările şi completările ulterioare, la 
nivelul fiecărei comune, al fiecărui oraş, municipiu şi sector al municipiului Bucureşti unde funcţionează poliţia 
locală se organizează si funcţionează comisia locală de ordine publică, prin hotărâre a consiliului local. 

 Comisia locală este constituită din: primar, şeful unităţii/structurii teritoriale a Poliţiei Române sau 
reprezentantul acestuia, şeful poliţiei locale, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi 3 consilieri locali,  
desemnaţi de autoritatea deliberativă.  

Având în vedere că a încetat mandatul persoanelor desemnate in  comisia locală de ordine publică 
propunem, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, republicată privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare si  Legii nr. 155/2010 – Legea Poliţiei Locale, elaborarea proiectului de 
hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Craiova în comisia locală de ordine 
publică si, pe cale de consecinţă, încetarea efectelor H.C.L. nr. 25/2012, conform anexei la prezentul raport. 
 

                 
SEF SERVICIU,                                   INTOCMIT, 

PETRU-ALEXANDRU DUMITRESCU MIRELA-ANDREEA DEICĂ 
 

 

 

VIZAT PENTRU LEGALITATE, 
c. j. Floricica Boangiu 
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