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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
privind înfiinţarea Poliţiei Locale a comunei Sudiţi jud. Ialomita

Primarul  comunei Suditi , judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-Nota  de  fundamentare   din  care  rezulta  necesitatea  şi  oportunitatea  imnfiintarii 

serviciului, intocmita de primarul comunei;
In conformitate cu:
- prevederile art. 1,  art. 4 si  42 din Legea nr. 155/2010 legea poliţiei locale, 
- prevederile art. 3 lit.a,b, din HG nr. 1332 /23.12.2010 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare si functionare a Politiei locale;
- Prevederile OUG nr. 63/2010 de motificare a legii nr. 273/2006 privind finantele publice 

locale, Anexa, pct. 3,teza a 2-a;

In temeiul art. 44 din OG.35/2002 privind  Regulamentul cadru de organizare si
functionare a consiliilor locale, am initiat prezentul

PROIECT DE HOTARARE
         Art. 1 – Se aprobă înfiinţarea Poliţiei Locale a comunei Sudiţi,- compartiment functional 
in cadrul aparatului de specialitate al primarului.

         Art. 2 – Sediul Poliţiei Locale se stabileste în comuna Sudiţi jud. Ialomita.

        Art. 3 – Poliţia Locală va exercita atribuţiile privind apărarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale  ale  persoanei,  a  proprietăţii  private  şi  publice,  prevenirea  şi  descoperirea 
infracţiunilor, în următoarele domenii:

a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
b) circulaţia pe drumurile publice;
c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
d) protecţia mediului
e) activitatea comercială;
f) evidenţa persoanelor;
g) alte domenii stabilite de lege.

       Art. 4 - Bugetul Poliţiei Locale a comunei Sudiţi se stabileşte conform reglementărilor in 
vigoare şi se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local, la propunerea Primarului.



       Art. 5 – În proxima şedinţa ordinară a Consiliului Local   se va supune spre aprobare 
organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale a 
comunei Suditi, în baza avizului A.N.F.P. şi al Comisiei Locale de ordine publică.

       Art. 6 – Prezentul proiect de  hotărâre va fi adus la cunoştinţa publică prin afişare la sediul 
Primăriei   precum şi pe site-ul propriu “primariasuditi.ro”,consilierilor  locali  si  comisiilor  de 
specialitate din cadrul Consiliului local, in vederea formularii de amendamente.

INITIATOR,
PRIMARUL COMUNEI
ŞINCAN VASILE

Avizat pentru legalitate,
Secretarul comunei, Vasile Ioana
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