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HOTĂRÂREA Nr.54 
 din 30.03.2011 

privind reorganizarea Poliţiei Comunitare în structură de Poliţie Locală Nădlac– ca  serviciu  
în cadrul aparatului  de specialitate al primarului oraşului Nădlac 

 
 
 

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.03.2011, 
Având în vedere : 

- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.763/2011 
- AVIZUL Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.872390/01.03.2011, 

înregistrat la primăria orașului Nădlac sub nr.3857/14.03.2011 
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.168/27.12.2010 privind reorganizarea 

Poliţiei Comunitare în structură de Poliţie Locală Nădlac– ca  serviciu  în 
cadrul aparatului  de specialitate al primarului oraşului Nădlac 

- Prevederile art. 36 alin (2) lit.a şi d, alin (3) lit.b, alin (6) lit. a  din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare 

- Prevederile art. 1, art.3(1), art.4(1) şi (6) din Legea  nr.155/2010 a poliţiei 
locale  

- Prevederile art.1, art.2, art.3, art.8, art.74 din Regulamentul cadru de 
organizare și funcționare a Poliției locale, aprobat prin HG 1332/2010 

- 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 

În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE  : 

 
Art. 1. Se aprobă reorganizarea Poliţiei Comunitare Nădlac din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului oraşului Nădlac în structură de Poliţie Locală Nădlac, ca serviciu 
public în cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Nădlac, unitate fără 
personalitate juridică . 

Art.2. Poliţia Locală Nădlac, reorganizată conform art.1, cuprinde posturile preluate 
din poliția comunitară, precum și posturi din structura aparatului de specialitate al 
primarului. 

Art. 3. Se aprobă organigrama și statul de funcţii al Poliţiei locale Nădlac, conform 
anexelor nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 4.  Prezenta hotărâre modifică și completează în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local Nădlac nr.168/27.12.2010. 
 Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică : 

- primarului oraşului Nădlac 
- compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei 
- Serviciului Poliției Locale Nădlac 
- cetăţenilor, prin afişare 
- Instituţiei Prefectului– Județul Arad, Serviciul Juridic și Contencios 

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios. 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate                     
  Ing. Sorin Ivan Şproch                         Secretar 
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