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Regulamentul de organizare şi funcţionare al
  COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ

 Art.1. La nivelul oraşului Sovata în baza prevederilor art.28 din Legea nr.155 din 2010
Legea  poliţiei  locale,  republicată,  se  organizează  şi  funcţionează  Comisia  Locală  de  ordine
publică, care este un organism cu rol consultativ.

 Art.2. Comisia Locală de ordine publică este constituită din:
- Primarul orașului Sovata – Fülöp László-Zsolt
- Viceprimarul orașului Sovata – Kiss Ferenc
- Șeful Poliției Stațiunii Sovata – comisar de poliție Muntean Claudiu
- Șeful Poliției Locale Sovata – Grama Ioan
- Secretarul general UATO Sovata – Bartha Éva
- Consilier Local – Arros Dénes
- Consilier Local – Kiss Zoltán
- Consilier Local – Dávid Katalin
Art.3. Şedinţele Comisiei Locale de ordine publică sunt conduse de primar.
Art.4. Comisia locală va avea următoarele atribuţii:

a) asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi al
siguranţei publice la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
b) avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
c) elaborează  proiectul  planului  de  ordine  şi  siguranţă  publică  al  unităţii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale, pe care îl actualizează anual;
d) analizează  periodic  activităţile  de  menţinere  a  ordinii  şi  siguranţei  publice  la  nivelul
unităţii/subdiviziunii  administrativ-teritoriale  şi  face  propuneri  pentru soluţionarea  deficienţelor
constatate şi pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;
e) evaluează cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al poliţiei locale;
f) prezintă  autorităţii  deliberative rapoarte  anuale asupra modului  de îndeplinire  a prevederilor
planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii  administrativ-teritoriale.  În baza
concluziilor desprinse din analizele efectuate,  propune autorităţilor administraţiei publice locale
iniţierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.
     Art.5. Secretariatul comisiei locale va fi asigurat de persoane cu atribuţii în acest sens din 
aparatul de specialitate al primarului.
    Art.6. Comisia locală se va reuni trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea
primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali.
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