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H O T ~ R ^ R E A nr.19
Privitor la: reorganizarea Comisiei locale de ordine publică Băile Olăneşti
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinar` din
data de 24.09.2012, la care au participat un num`r de 13 consilieri locali din totalul de 13 [n
func\ie;
Respect@nd prevederile art.35 din Legea nr.215/2001 republicat`, prin HCL
nr.15/12.09.2012 a fost ales pre]edinte de ]edin\` dl.consilier local Sanda Nicolae;
Luând [n dezbatere raportul de specialitate nr. 7484/13.08.2012, prin care dl. viceprimar
Popa Titel propune reorganiyarea Comisiei Locale de ordine publică Băile Olăneşti;
{n baza expunerii de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de
hot`râre, a avizului de legalitate dat de secretarul oraşului, precum şi a rapoartelor de avizare ale
comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti;
Ţinând cont de HCL nr.2/2011 prin care s-a constituit Comisia locală de ordine publică
Băile Olăneşti;
{n conformitate cu prevederile Legii nr.155/2010-Legea poliţiei locale, ale HG nr.1332/2010
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, ale Legii
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională;
{n conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) litera “d”, alin.(6) lit."a" din Legea nr.
215/2001, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare;
{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor prezen\i, respectiv voturi
"pentru" = 13;
{n temeiul art.45 alin.1, coroborat cu art.61 alin. 2 şi art. 115 alin.(1) lit."b" din Legea
nr.215/2001 privind administra\ia public` local`, adopt` urm`toarea
HOT~R^RE
Art.1 – Se reorganizează Comisia locală de ordine publică, constituită la nivelul Oraşului
Băile Olăneşti, în următoarea componenţă:
a.Preşedinte: Primarul Oraşului Băile Olăneşti-dl.ec.Vasilache Vasile Sorin
b.Membri: Şeful Poliţiei Băile Olăneşti-dl.cms.şef Cojocaru Marin
Secretarul oraşului Băile Olăneşti-jr.Gorgan Nicolae
Viceprimar, coordonator poliţie locală-dl.Popa Titel
Consilier local-dna. Valentina Ghimişi
Consilier local-dna.Nicolăescu Sanda
Consilier local-dl.Baicu Gheorghe
Art.2 – Celelelate prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2011 rămân neschimbate.

Art.3 – Se [mputernicesc cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`râri Primarul Oraşului
Băile Olăneşti.
Hot`rârea se comunic` Primarului, Institu\iei Prefectului Jude\ul-V@lcea, Poliţiei Băile
Olăneşti ]i se aduce la cuno]tin\` public` prin afi]are.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Sanda Nicolae
Contrasemnează,
p.SECRETAR,
c.j. Enache Denisa Elena

B`ile Ol`ne]ti, 24 septembrie 2012

