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R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU  FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA nr. 29 din 28.03.2019 

privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Orașului Târgu 

Frumos, precum și a Planului de pază al sediului Administrației Publice Locale a 

Orașului Târgu Frumos 

 

Consiliul  Local  al Oraşului Târgu Frumos, județul Iași, 

Având în vedere: 

-  prevederile art. 6 lit. h), ale art. 29 alin. 1 lit. c) și ale art. 30 lit. g) din Legea nr. 

155/2010 a poliției locale; 

    Luând în considerare: 

- Referatele întocmite de Șeful Poliției locale, înregistrate cu nr. 31424/19.03.2019 și 

nr. 31423/19.03.2019, prin care se solicită aprobarea Planului de Ordine și 

Siguranță Publică a Orașului Târgu Frumos și, respectiv, aprobarea Planului de pază 

al sediului Administrației Publice Locale a Orașului Târgu Frumos; 

- H.C.L. nr. 17/22.02.2018 prin care s-au aprobat formele actualizate a Planului de 

Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale și a Planului de pază al sediului 

Administrației Publice locale a orașului Târgu Frumos; 

Ţinând seama de: 

  - expunerea de motive a Primarului Orasului Targu Frumos înregistrată cu nr. 

31519/20.03.2019; 

 - proiectul de hotărâre nr. 31520/20.03.2019; 

- raportul Compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului 

Oraşului Târgu Frumos nr.  31521/20.03.2019; 

- avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al 

Oraşului Târgu Frumos, respectiv al Comisiei juridice, de învățământ, sănătate, familie, 

muncă și protecție socială, culturală, culte, tineret și sport, nr. 32018/28.03.2019; 

În temeiul art. 45 alin. 2 lit. a) și al art. 115 lit. b) din Legea administrației publice 

locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. Se aprobă forma actualizată a Planului de Ordine și Siguranță Publică al 

Orașului Târgu Frumos, prevăzut în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 2. Se aprobă forma actualizată a Planului de pază al sediului Administrației 

Publice Locale a Orașului Târgu Frumos, prevăzut în Anexa nr. 2, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art.3. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 17/22.02.2018 își 

încetează valabilitatea. 

 

Art. 4. Secretarul orașului va comunica prezenta hotărâre: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi în vederea exercitării controlului de legalitate,  

- Primarului Oraşului Târgu Frumos,  

- Poliției Locale a Orașului Târgu Frumos,  

- compartimentelor direct interesate din cadrul Primăriei Oraşului Târgu Frumos  şi o va 

aduce la cunostinţă publică prin afişare şi/sau pe pagina de internet şi/sau în presă. 

     

Președinte de ședință,       Avizează pentru legalitate, 

         Viceprimar,                      Secretar, 

      ALEXA – ANGHELUŞ ION                  Spulber Felicia – Elena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară de astăzi, 28.03.2019, cu un număr de 17 voturi 

„pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 17 consilieri locali prezenți la ședință dintr-un 

număr de  17 consilieri locali în funcție.  


