
JUDEȚUL IALOMIȚA
PRIMĂRIA COMUNEI SUDIȚI

P R I M A R

P R O I E C T   D E  H O T Ă R Â R E
privind înfiinţarea Serviciului public de Poliţie Locală în cadrul Primăriei  comunei Sudiți 

Primarul   comunei  Sudiți   judeţul  Ialomiţa,  întrunit  în  şedinţă  ordinară  în  data  de
29.05.2014,

Având în vedere:

- referatul de necesitate şi oportunitate al viceprimarului comunei,
- prevederile pct.3 din Anexa la O.G. nr  63/2010, privind modificarea și completarea
legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și stabilirea unor măsuri financiare,
- prevederile art. 1, art. 3, alin. 1, art. 4, 41, 42 din Legea nr. 155/2010 legea poliţiei 

locale, 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (6) lit. “a” pct. 7, art. 45, alin. 1 din

Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare,propun următorul

 PROIECT DE HOTĂRÎRE

         Art. 1 – Se aprobă înfiinţarea Serviciului  Public de Poliţie  Locală ,  compartiment
funcțional in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului .

         Art.  2 –  Sediul  Serviciului  public  de  Poliţie  Locală  se  stabilește   în  comuna
SUDIȚI,str.Sf.Pantelimon nr.27 apartamentul  nr. 2 din clădirea aparținînd domeniului public al
comunei.

        Art. 3 – Serviciul public de Poliţie 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 – Serviciul public de Poliţie Locală al comunei Sudiți,compartiment in aparatul
Primarului ,  preia,  în  condiţiile  legii,  personalul  și  dotările  din  cadrul  Serviciului  de  pază
comunală existent în prezent în Organigrama Aparatului de specialitate al Primarului .

       Art. 5 - Bugetul Serviciului Public de Poliţie Locală al comunei se stabileşte conform
reglementărilor  in  vigoare  şi  se  va  aproba  prin  hotărâre  a  Consiliului  Local,  la  propunerea
Primarului.

       Art.  6 – În proxima şedinţă  ordinară a  Consiliului  Local,se  va supune spre aprobare
Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public
de   Poliţie Locală al comunei Sudiți, în baza avizului A.N.F.P. şi al Comisiei Locale de ordine
publică.

       Art. 7– Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei
comunei/oraşului, precum şi pe site-ul propriu,wwwprimariasuditi.ro.

       Art.  8 – Prin grija secretarului  comunei/oraşului,  prezenta  hotărâre va fi  comunicată
Primarului comunei/oraşului şi dlui director al Poliţiei Locale.

          INIȚIATOR,

PRIMARUL COMUNEI,ȘINCAN VASILE

                                    Avizat pentru legalitate,

                                                              SECRETARUL COMUNEI, VASILE IOANA

Sudiți,20.05.2014
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