
 
ANEXĂ 

   la H.C.L. S. 6 nr. 14/31.07.2012  
 

Regulamentul de organizare şi funcŃionare 
 al Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 6 

 
 
 
 Art. 1. Comisia Locală de Ordine Publică Sector 6 este constituită în 
conformitate cu  dispoziŃiile Legii poliŃiei locale nr. 155/2010, denumită în continuare 
Comisia Locală. 

Art. 2. Comisia Locală se organizează şi funcŃionează conform prezentului 
Regulament elaborat în baza Legii poliŃiei locale nr. 155/2010. 

Art. 3. Comisia Locală este formată din Primarul Sectorului 6, 
Şeful/reprezentantul D.G.P.M.B., Directorul General al D.G.P.L. Sector 6, Secretarul 
Sectorului 6 şi 3 consilieri locali desemnaŃi de Consiliul Local al Sectorului 6. 

Art. 4. Comisia Locală îşi desfăşoară activitatea la sediul DirecŃiei Generale de 
PoliŃie Locală Sector 6 din Şoseaua Orhideelor nr. 2d, Sector 6, Bucureşti.  

Art. 5. Comisia Locală are următoarele atribuŃii: 
a) asigură cooperarea dintre instituŃiile şi serviciile publice cu atribuŃii în 

domeniul ordinii şi al siguranŃei publice la nivelul Sectorului 6; 
b)  avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcŃionare al D.G.P.L. 

Sector 6; 
c) elaborează proiectul planului de ordine şi siguranŃă publică al Sectorului 6, pe 

care îl actualizează anual; 
d) analizează periodic activităŃile de menŃinere a ordinii şi siguranŃei publice la 

nivelul Sectorului 6 şi face propuneri pentru soluŃionarea deficienŃelor constatate şi 
pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social; 

e) evaluează cerinŃele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al 
D.G.P.L. Sector 6; 

f) prezintă Consiliului Local al Sectorului 6 rapoarte anuale asupra modului de 
îndeplinire a prevederilor planului de ordine şi siguranŃă publică al Sectorului 6. În baza 
concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autorităŃilor administraŃiei 
publice locale iniŃierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care 
afectează climatul social. 

Art. 6. Comisia Locală se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la 
convocarea Primarului Sectorului 6 sau a unei treimi din numărul consilierilor locali. 
 Art. 7. (1) Convocarea membrilor Comisiei Locale la şedinŃele acesteia se face 
prin grija secretariatului Comisiei Locale, cu cel puŃin 3 zile lucrătoare  înainte de data 
stabilită pentru şedinŃă. Odată cu convocarea şedinŃei secretariatul Comisiei Locale va 
transmite şi ordinea de zi. 

(2) Convocarea se face prin e-mail sau, după caz, prin adresă transmisă oficial 
şi/sau fax fiecărui membru al Comisiei Locale. 

(3) Convocarea la iniŃiativa consilierilor locali se face prin secretariatul Comisiei 
Locale, prin depunerea solicitării semnate de către cel puŃin o treime din consilierii 
locali, în termen de 5 zile lucrătoare înainte de data şedinŃei. 

 
 
 



 
Art. 8. (1) În situaŃii excepŃionale, Primarul Sectorului 6 poate convoca şedinŃa 

imediat. 
(2) Convocarea şi transmiterea ordinii de zi se face telefonic. 
Art. 9. ŞedinŃele Comisiei Locale sunt conduse de Primarul Sectorului 6. În lipsa 

sa, acesta mandatează pe unul din membrii Comisiei Locale pentru a conduce şedinŃa. 
Art. 10. DiscuŃiile purtate în plenul Comisiei Locale se consemnează în procesul-

verbal de şedinŃă care se încheie după fiecare întrunire a Comisiei Locale şi se semnează 
de către membrii prezenŃi şi de secretarul Comisiei Locale. 

Art. 11. (1) Secretariatul Comisiei Locale este asigurat de persoanele cu atribuŃii 
în acest sens, din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6. 

(2) Secretariatul Comisiei Locale se constituie prin dispoziŃie a Primarului 
Sectorului 6. 

Art. 12. Secretariatul Comisiei Locale are următoarele atribuŃii: 
 - efectuează demersurile necesare pentru anunŃarea membrilor Comisiei Locale 
cu privire la data desfăşurării lucrărilor şi a ordinii de zi; 
 - asigură redactarea procesului verbal de şedinŃă şi înmânarea acestuia membrilor 
Comisiei Locale în vederea semnării; 
 - asigură arhivarea documentelor Comisiei Locale. 

Art. 13. În exercitarea atribuŃiilor sale, în privinŃa organizării şi funcŃionării 
D.G.P.L. Sector 6, Comisia Locală emite avize cu caracter consultativ. 

Art. 14. Avizul se emite cu votul majorităŃii membrilor Comisiei Locale. 
Art. 15. Termenul de emitere a Avizului este de maximum 30 zile de la primirea 

documentaŃiei complete. 
Art. 16. Avizul se transmite către instituŃia solicitantă prin grija secretariatului 

Comisiei Locale. 
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