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JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTARARE
pentru reactualizarea Comisie locale de ordine publica
Având în vedere expunerea de motive nr.17061/11.11.2008 formulată de Primarul
orasului Breaza, prin care se propune reactualizarea Comisiei locale de ordine
publica;
Tinand seama de :
- raportul de specialitate nr. 17485/19.11.2008 intocmit de dna Monica
Voicu, consilier juridic in cadrul Primariei orasului Breaza;
- raportul Comisiei pentru administratie publica locala, juridic, relatii
cu publicul si disciplina din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza
- avizul nr.17682/21.11.2008 al secretarului orasului Breaza;
In conformitate cu art.5 si 6 din Legea nr.371/2004 privind infiintarea, organizarea
si functionarea Politiei Comunitare, modificata si completata;
În temeiul art. 36 alin. (1), alin.(9) si art.115 alin.(1), lit.”b”coroborat cu art.45,
alin. (1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:
Art.1. Se constituie Comisia locala de ordine publica, denumita in continuare,
comisia locala in urmatoarea componenta:
- dl. Ferastraeru Nicolae, Primarul orasului Breaza;
- dl. Grigore Bujor, Seful Politiei locale;
- dl. Hogea Ion, director executiv Politia Comunitara;
- dl. Grecu Marius, reprezentantul unitatii de jandarmi;
- dl. Bartusica Dan, consilier local;
- dl. Tanasa Vasile, consilier local;
- dl. Nitu Nicolae, consilier local;
- dl. Nica Justinian, consilier local
- Reprezentantii comunitatii: - dl. Ilie Nicolae;
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- dl. Veres Laurentiu;
- dl. Nicolae Feraru;
- dl. Mihai Soiu;
- dl. Richea Gheorghe;
- Reprezentant al Asociatiei de Proprietari nr.1 Parc.
Art.2. Comisia locala este condusa de primar si indeplineste atributiile stabilite
conform art.6 din Legea nr.371/2004 privind infiintarea, organizarea si
functionarea Politiei Comunitare, modificata si completata.
Art.3.La data adoptarii prezentei se revoca orice alte prevederi contrare existente in
alte hotarari.
Art.4. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului administratie
publica locala: Prefecturii Prahova si membrilor comisiei.
Preşedinte de Şedinta
Consilier,
Madalina Anton
Breaza, 27 noiembrie 2008
Nr.106
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Contrasemnează:
Secretar,
Elena Moldoveanu

