
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILilJL LOCAL BREAZA 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică 

,, 

Având în vedere referatul de aprobare nr.16445/19.11.2020, formulat de dl. dl.Novac 
Bogdan Cristian, Primarul oraşului Breaza, 

Ţinând seama de: 
- raportul de specialitate nr.16446/19.11.2020 întocmit de reprezentantul Poliţiei Locale;
- raportul de specialitate nr.1644 7 /19 .11.2020 întocmit de consilierul juridic din cadrul
Primăriei oraşului Breaz.a;
- avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul şi disciplina din
cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
- avizul nr.16448/19 .11.2020, al secretarului general al oraşului Breaza;

În conformitate cu prevederile: 
art.28 din Legea poliţiei locale nr.155/2010, modificată şi completată; 

art.129 alin.(7) lit."g" raportat la alin.(2) lit."d" din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 

- art. 6 alin. (3), art.30 alin.(!) lit."c" din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) Iit."a" şi art.139, alin. (1) din Codul 
administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019; 

Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre:

Art.I. (1) Se aprobă componenţa Comisiei Locale de Ordine Publică, după cum 
urmează: 

dl. Novac Bogdan Cristian, Primarul oraşului Breaza;
Şeful Poliţiei oraşului Breaza;
dl. Cazan Radu, coordonatorul Serviciului Poliţia locală;
dna. Goran Maria-Cătălina, secretarul general al oraşului Breaza;
dl. Necula Emanuel, Viceprimarul oraşului Breaza;
dl. Nică Justinian-Feodor, consilier local;
dl. Ardelean Cristian, consilier local.
(2) Se desemnează ca membru supleant dl.Ezaru Ciprian, consilier local.

(3) Comisia locală este condusă de primar şi îndeplineşte atribuţiile stabilite de lege.
Art.2 Comisia locală de ordine publică se organizează şi va funcţi�na, conform

Regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Cu data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea HCL 
nr.123/31.08.2017. 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică 
Locală: Instituţiei Prefectului şi membrilor comisiei. 
Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, 

Ardelean Cristian . 
Breaza, 26 noiembrie 2020 
Nr.114 

Contrasemnează, 
P .Secretar general oraş, 
Şef Servici: Al Toader Elen
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