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HOTĂRÂREA Nr. 105 
din 20.09.2005 

privind constituirea Poliţiei Comunitare, ca serviciu public în cadrul aparatului propriu de 
specialitate al Consiliului local Nădlac 

 
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.09.2005, 
Având în vedere : 

- Referatul primarului oraşului Nădlac nr.961/04.02.2005 
- Prevederile art.38(2), lit.”q” din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, cu modificările şi completările ulterioare 
- Prevederile Legii nr.371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Poliţiei Comunitare, cu modificările şi completările ulterioare 
- Prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei 

Comunitare 
- Procesul verbal nr.4211/2005 încheiat în cadrul şedinţei comisiei locale de 

ordine publică 
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 

juridică şi de disciplină 
- Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală 
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport 
- votul PENTRU a 15 consilieri din totalul de 15 aflaţi în funcţie, fiind prezenţi la 

şedinţa Consiliului Local un număr de 15 consilieri, 
În temeiul art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE  : 
 

Art. 1. Se aprobă constituirea Poliţiei Comunitare Nădlac prin reorganizarea Corpului 
gardienilor publici Nădlac, ca serviciu public în cadrul aparatului propriu de specialitate al 
Consiliului local Nădlac, unitate fără personalitate juridică . 

Art. 2. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii al Serviciului Public de Poliţie 
Comunitară Nădlac, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Poliţiei 
Comunitare, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 4. În vederea semnării protocolului de predare-primire a patrimoniului Corpului 
gardienilor publici necesar pentru înfiinţarea Poliţiei Comunitare, din partea Consiliului local 
Nădlac se împuternicesc următoarele persoane: 

- Ilieş Ioana Dorina, inspector de specialitate din cadrul compartimentului 
Administrarea Patrimoniului Local 

- Boari Ana, referent compartiment Contabilitate- casierie 
- Pop Ioan, şef Grupa gardieni publici Nădla c 

Art. 5. Prezenta hotărâre modifică corespunzător anexa nr.3 din Hotărârea Consiliului 
Local nr.10/25.01.2005, anexa nr.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.52/10.05.2005 şi  
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anexa  din Hotărârea Consiliului local nr.81/09.08.2005, conform anexelor nr.4-6, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6. Se aprobă numirea comisiei în vederea testării din punct de vedere profesional a 
personalului care va fi angajat din rândul gardienilor publici la Serviciul de Poliţie Comunitară 
Nădlac, în următoarea componenţă: 

- d-l Ciceac Vasile- primarul oraşului Nădlac 
- d-l ing. Şproch Sorin Ivan- consilier local din cadrul Consiliului local Nădlac 
- şef Poliţia oraşului Nădlac 
- şef sector Poliţia de Frontieră Nădlac 
- d-l Bodnărescu Vasile Constantin- consilier local din cadrul Consiliului local 

Nădlac 
 Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică : 

- primarului oraşului Nădlac 
- compartimentului resurse umane din cadrul primăriei 
- persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre 
- cetăţenilor, prin afişare 
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

 
 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ               CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 
                     Bocea Ana                                          Secretar 

                                        Alexandru Gros 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.A./C.A. 
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