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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 74 

privind constituirea comisiei locale de ordine publică pe raza Comunei Gioseni, Județul Bacău 

 

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GIOSENI, JUDEŢUL BACĂU, întrunit în şedinţa 

ordinară  în data de 25.11.2021: 
Având în vedere:  
- Raport de specialitate nr. 4187 din 12.11.2021 întocmit de către dl. Marangoci Constantin – 

polițist local, 

- Hotărârea Consiliului local al comunei Gioseni nr. 12 din 28.02.2011privind aprobarea 

Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului cat și alte funcții din cadrul 

administrației publice locale; 
- Referatul de aprobarea al Primarului Comunei Gioseni, Județul Bacău privind necesitatea și 

oportunitatea proiectului nr. CL/373 din 15.11.2021; 
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gioseni. 

În conformitate cu prevederile: 
- Art. 120, alin. 1, art. 121, alin. 1 și alin. 2 din Constituție; 

- Art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale aprobată la Strasbourg la 15 

octombrie 1958 ractificată prin Legea nr. 199/1997; 

- Art. 7, alin. 2 din Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administația 

publică, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 28 și art. 29 din Legea nr. 155/2010 privind Poliția Locală, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. g, art. 139, alin. 1, art. 196, alin. 1, lit. a, art. 197, 

alin. 1, alin. 2, art. 199, alin. 1, alin. 2 și art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ. 

În temeiul dispozițiilor art. 136 alin.(1), alin (3) lit “a” si “b”, art. 196 alin.(1) lit. “a” și art. 200 

din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 

PROPUNE: 

 

Art. 1 – Se aprobă constituirea comisiei locale de ordine publică pe raza Comunei Gioseni, Județul 

Bacău, după cum urmează: 
1. PREȘEDINTE: Tamaș Bernadin – Primarul Comunei 
2. MEMBRII: - Marangoci Constantin – Polițist local 

                   - Miron Dumitrica Mădălina – Secretar General 

                   - _____________________ - Consilier local 
                   - _____________________ - Consilier local 
                   - _____________________ - Consilier local. 

Art. 2 – Comisia locală de ordine publică se organizează și funcționează conform Regulamentului 

de organizare și funcționare prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărare. 
 

Art. 2 – Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Comunei Gioseni, Comisiei locale de ordine 

publică, Compartimentul Poliția Locală Gioseni, și Instituției Prefectului Județul Bacău și va fi adusă 

la cunostință publică conform legii.  
    

                 Initiator,        Avizat pentru legalitate 

                  Primar,                        Secretar general  

       Bernadin TAMAȘ       Dumitrica Mădălina MIRON 


