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HOTĂRÂRE NR. 3 / 28.01.2021
cu privire la modificarea componenței „Comisiei Locale de ordine publică” constituită la nivelul orașului

Sovata  

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

Examinând  Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sovata nr.536/18.01.2021, în calitate de
inițiator;

Analizând  Raportul  de  specialitate  al  Serviciului  Poliția  Locală  nr.540/18.01.2021,  privind
modificarea componenței comisiei locale de ordine publică, constituită la nivelul orașului Sovata;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr.I;
Ţinând  cont  de  prevederile  art.28  și  art.29  din  Legea  nr.155/2010  –  Legea  Poliției  Locale,

republicată;
Având  în  vedere  prevederile  H.G.  nr.1332/2010  privind  aprobarea  Regulamentului-cadru  de

organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
         În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit. „d”, alin.7 lit.„g”, art.139 alin.1, respectiv art.196 alin.1 lit.
„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă modificarea componenței  „Comisiei  Locale de ordine publică”, constituită la

nivelul orașului Sovata, organism cu rol consultativ, astfel după cum urmează:
- 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.2. –  Modul  de  funcționare  a  „Comisiei  Locale  de  ordine  publică”,  este  stabilit  prin
Regulamentul  de  organizare  și  funcționare  a  acesteia,  conform  Anexei,  care  face  parte  integrantă  din
prezenta hotărâre.

  Art.3. –  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Orașului Sovata,
prin Serviciul Poliția Locală.

  Art.4. – La data intrării în vigoare a prezentei, H.C.L. nr.21/18.02.2020 își pierde aplicabilitatea.  
           Art.5. – Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general către:

-   Instituţia Prefectului Judeţului Mureş;
-   Primarul Oraşului Sovata;
-   Serviciul Poliția Locală;

                                -        Persoanele nominalizate la art.2 din prezenta hotărâre;
                     -        Cei interesaţi şi va fi afişată pe site-ul  Primăriei.    

  Președinte de ședință,
                                                                                      Arros Dénes
    Contrasemnează Secretar General,
                      Bartha Eva
Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 28 ianuarie 2021,
cu 17 voturi “pentru”.         
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