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    HOTĂRÂREA NR. 285  

privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Huși și 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 Având în vedere : 

• Referatul  B.A.P.L. R.P. nr.23586  din 26.07.2022 ; 

• Referatul de aprobare al primarului municipiului Huşi nr.23587 din 

26.07.2022 privind constituirea Comisiei locale de ordine publică  a 

municipiului Huși și aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al acesteia ; 

• Adresa emisa de Politia Municipiului Husi nr.555746/26.07.2022, 

inregistrata la Primaria municipiului Husi cu nr.23491/26.07.2022 prin 

care este desemnat un reprezentant in vederea constituirii Comisiei locale 

de ordine publica a municipiului Husi; 

• Raportul Compartimentului juridic nr. 23598 din 26.07.2022 ; 

•  Avizul nr.291 din 28.07.2022 al Comisiei  juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

 In conformitate cu prevederile art.28 si 29  din Legea Politiei Locale nr.155 din 

12.07.2010, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 In  temeiul  prevederilor  art.129,al.2, lit.a, art.129,al.7,lit.g si art.196, al.1, lit.a, 

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare;          

         H O T A R A S T E: 

 

 Art.1. Se aproba constituirea Comisiei locale de ordine publica a municipiului 

Husi, organism cu rol consultativ. 

Art.2.Comisia Locala de ordine publica este constituita din: 

• ing. Ioan Ciupilan – primarul municipiului Husi ; 

• comisar sef Poghirca George Sebastian – reprezentant al Politiei 

Municipiului Husi; 

•  ing. Nastase Viorel- director executiv al Politiei  Locale  a Municipiului 

Husi; 

• jr.Monica Dumitrascu – secretarul general al municipiului Husi ; 
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• Focia Alexandru - consilier local ; 

•  Iacob Ioan - consilier local ; 

• Țocu Cătălin - consilier local. 

            

          Art.3. Comisia locala de ordine publica se organizeaza si va functiona 

conform Regulamentului de organizare si functionare, prevazut in Anexa care 

face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.4.Secretariatul Comisiei locale de ordine publica va fi asigurat de catre 

un reprezentant al Politiei locale Husi. 

Art.5. Cu data prezentei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea H.C.L.nr.23 

din 27.01.2011, astfel cum a fost modificata prin H.C.L. nr.96  din 20.12.2012. 

Art.6.Cu indeplinirea prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 

persoanele nominalizate la art.2  si Politia locala a municipiului Husi. 
 

 

                                                                                                 HUŞI  ,  28 iulie 2022                                                                            
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                 Contrasemnează pentru legalitate , 

          Luiza  Patrașcu                                                                      Secretar general ,  

                         jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 

 

 

 


