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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  19   consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.313  
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Poliției 
Locale a municipiului Huși  

                

Consiliul Local al municipiului Huși,județul Vaslui ; 

Având în vedere:   

• Referatul Poliției Locale a municipiului Huși nr. 603 din 18.07.2022; 

• Referatul de aprobare al primarului municipiului Husi nr.26128 din 
19.08.2022  privind  aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Poliției Locale a municipiului Huși ; 

• Avizul Comisiei Locale de Ordine Publica nr.1/19.08.2022 

• Raportul Compartimentului juridic nr. 26094 din 19.08.2022   ; 

• Raportul Politiei Locale Husi nr.716 din 19.08.2022 ; 

• Avizul nr. 321 din 23.08.2022 al Comisiei  juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

• Avizul  nr.191 din 23.08.2022 al Comisiei de studii, prognoze si 

programe economico sociale, buget , finante ,privatizare , servicii publice 

si comert  ; 

• Avizul nr.156 din 23.08.2022 al Comisiei pentru învăţământ, 

culte,cultură , tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia 

copilului, familie; 

         In conformitate cu prevederile  art.4 alin.(7) din Legea nr.155/2010 privind 
Politia Locala, art.33 din HG nr. 1332 /2010 privind aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare si functionare a politiei locale; 

         In temeiul art. 129 alin.(1) si alin.(2) lit. d), alin.7 lit.f) art. 139 alin. (3) si 
art.196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ , cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Poliției Locale a 
municipiului Huși, având conținutul prevăzut în Anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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         Art.2.Prezenta hotarare abroga art.3 al Hotararii Consiliului Local al Municipiului 
Husi nr.108 din 28 aprilie 2011. 

 
       Art.3.Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi și  Poliția Locală a municipiului Huși. 
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