U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
PRIMAR,
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 16149 DIN 05.12.2019
(privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranță Publică al Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2020)

Consiliul Local al Comunei Tomești, Județul Iași,
Având în vedere:
-referatul de specialitate înregistrat sub numărul 16086 din 04.12.2019 al secretarului comunei Tomeşti,
domnul Mancaș Gabriel, prin care solicită Consiliului Local al comunei Tomeşti aprobarea:“ Planului de Ordine
și Siguranță Publică al comunei Tomești, județul Iași, pe anul 2020”, raport întocmit în temeiul prevederilor
art. 136 alin. 8 lit. (b) și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;H.C.L. Tomești nr. 26 din
14.04.2011 privind înfiinţarea Poliţiei Locale Tomeşti, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
Biroului de Poliţie Locală, precum și a Organigramei şi a Statului de functii, cu modificările și completările
ulterioare; H.C.L. Tomești nr. 32 din 28.04.2011, privind componența Comisiei Locale de Ordine Publică de la
nivelul Comunei Tomești, Jud. Iași, modificată și completată de H.C.L. Tomești nr. 29 din 23.02.2017;
-proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16149 din 05.12.2019 cu privire la aprobarea “Planului de
Ordine și Siguranță Publică al comunei Tomești, județul Iași, pe anul 2020”, proiect întocmit de către Primarul
Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, domnul Ștefan Timofte, în temeiul dispoziţiilor art. 136 alin. (1) teza I din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
-anunţul afișat la sediul autorităţii locale, prin care se face publică intenţia ca în data de 30.01.2020 să se
adopte un act administrativ cu caracter normativ, anunţ făcut în temeiul art.7 din Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Tomeşti pentru
proiectul de hotărâre mai sus menţionat, avize emise în temeiul prevederilor art. art. 141 alin. (1), (10) și (11) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Examinând prevederile legale specifice în materie, respectiv: Ordinul nr. 92 din 5 mai 2011 pentru
aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al poliției locale; Legea
nr.155/2010, a poliției locale, republicată; Hot. Guv. Nr. 1332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale; Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr.
52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică; O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ca urmare a competenţelor stabilite prin: art. 129 alin. (2) lit. (d) și alin. (7) lit. (g) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi din
considerentele prezentate

HOTĂRĂŞTE:
Art.1-Se aprobă PLANUL DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ AL COMUNEI
TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, PE ANUL 2020, astfel cum este prevăzut în Anexa nr. 1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2-Primarul Comunei Tomești și Biroul de Poliție Locală Tomești, vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.3-Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica: Primarului Comunei Tomești, Instituției
Prefectului Județului Iași, pentru control și legalitate, Biroului Poliției Locale Tomești, pentru luare la
cunoștință și ducere la îndeplinire, Postului de Poliție Comunală Tomești. De asemenea se vor afișa
copii de pe prezenta hotărâre în locuri publice, pentru aducerea la cunoștina publică.
Adoptată azi: 30 ianuarie 2020
Inițiator proiect de hotărâre
Primar, Prof. Ștefan Timofte

Secretar general U.A.T.,
Gabriel Mancaș
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