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Expunere de motive

Primarul oraşului Nădlac, Ciceac Vasile,
Având în vedere:
 Prevederile 63 alin(1), lit.”d”, alin (5) lit.”a” și lit.”c” din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
 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
 Prevederile art. 1, art.3(1), art.4(1)și (6)din Legea nr.155/2010 a poliției locale,
conform cărora :
o La nivelul orașului unde este înființată poliția comunitară conform
prevederilor Legii nr. 371/2004 privind înfiintarea, organizarea si
functionarea Politiei Comunitare, cu modificările si completările ulterioare,
aceasta se reorganizează ca structură de poliție locală
o Poliția locală se organizează si funcționează, prin hotarâre a autorității
deliberative a administrației publice locale, ca un compartiment funcțional
în cadrul aparatului de specialitate al primarului sau ca instituție publică de
interes local, cu personalitate juridică.
o Modul de organizare, structura funcțională, statul de functii, numărul de
posturi si categoriile de personal încadrat, normele de înzestrare si consum
de materiale ale poliției locale se stabilesc prin regulamentul de organizare
si functionare, elaborat pe baza Regulamentului-cadru de organizare
si functionare a politiei locale.
o Poliția locală se organizează prin preluarea posturilor si personalului poliției
comunitare, precum si ale structurilor din aparatul de specialitate al
primarului responsabil cu controlul privind disciplina în constructii, protecția
mediului si comerț, după caz, cu încadrarea în numărul de posturi stabilit în
condițiile prevăzute de Regulamentul-cadru de organizare si
functionare a politiei locale
o Poliția locală se organizează pe compartimente funcționale, la nivel de
direcții generale, direcții, servicii și/sau birouri, conform prevederilor
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a poliției locale.

PROPUN:
reorganizarea Poliţiei Comunitare Nădlac din cadrul aparatului de specialitate al
primarului orașului Nădlac în structură de Poliție Locală Nădlac, ca serviciu public în
cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Nădlac , unitate fără personalitate
juridică , care reorganizată conform L.155/2010 va cuprinde posturile preluate din
poliția comunitară , precum și 3 posturi din structura aparatului de specialitate al
primarului, posturi care înainte de punere în aplicare a OUG 63/2010 au fost
evidențiate în cadrul Serviciliul Poliției comunitare, în acest sens cei trei funcționari
publici putându-și exercita specialitatea pentru care au fost instruiți ( în cadrul
centrului INA- Centrul regional Timișoara)

Primar,
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Alexandru Gros

