
    AVIZAT DE LEGALITATE, 

 SECRETARUL GENERAL AL                                             

MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

 

     PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică 

al Municipiului Târgovişte  

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a lunii 

iunie 2021, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 20311/23.06.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;   

▪  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 20312/23.06.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ; 

▪  Procesul verbal nr. 20313/23.06.2021 al Comisiei Locale de Ordine Publică; 

▪  Prevederile art. 29 alin. (1) lit. c) şi art. 30 lit. g) din Legea poliţiei locale nr. 

155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

▪  Prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a poliţiei locale; 

▪  Prevederile Ordinului nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de 

elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale; 

▪  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte ; 

▪  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. g) din Codul Administrativ 

adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ;   

   În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 

196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE  



 

Art. 1 Se aprobă Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului 

Târgovişte, pentru anul 2021 - 2022, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul 

Municipiului Târgoviște, Comisia Locală de Ordine Publică, Poliţia Locală şi 

pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte. 

 

 

                                           INIȚIATOR, 

  PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

  jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

 

 

Red. M.L.U 

 
Compartimentul de resort căruia i-a fost 

transmis prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

  24 iunie 2021 

Poliția Locală X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1   

Comisia nr. 2   

Comisia nr. 3 X  

Comisia nr. 4   

Comisia nr. 5 X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

TÂRGOVISTE 

POLIŢIA  LOCALĂ TÂRGOVIȘTE 

Calea Ploieşti, nr.85 Cod Poştal 130145 

Tel/ fax : 0245631895  Tel : 0785212904 

                               Operator date cu caracter personal 

 

              

 

               A P R O B                          Nr.  4919  din 15.06.2021  

Primarul Municipiului Târgoviște                     Nesecret 

Jr. STAN Daniel Cristian                    Exemplar unic 

  

       
 

 

REFERAT PRIVIND APROBAREA  

PLANULUI DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ AL 

MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE 

 

 În conformitate cu prevederile Legii 155 din 2010- legea poliției locale, 

Hotărârii Guvernului României nr. 1332 din 2010 - Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare a poliţiei locale și Ordinul nr. 92 din 2011 al M.A.I. pentru 

aprobarea Metodologiei de  elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al 

municipiului, anual și ori de câte ori survin modificări, în evoluţia situaţiei operative 

sau cu privire la efectivele de poliţie locală, participante la activităţile de menţinere 

a ordinii şi siguranţei publice, se actualizează Planul de Ordine și Siguranță Publică 

al Municipiului Târgoviște. 

 Planul de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Târgoviște este 

documentul prin care se organizează anual activitatea Poliției Locale Târgoviște 

pentru menținerea ordinii şi siguranţei publice pe teritoriul municipiului Târgoviște 

și este elaborat în cadrul Comisiei Locale de Ordine Publică  

 Astfel prin prezentul referat se propune aprobarea actualizării Planului de 

Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Târgoviște  pentru perioada 2021-2022. 

 

 Director Executiv Adjunct 

Poliția Locală Târgoviște 

          Jr. 

     TUDORACHE Mihai 

     



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVISTE 

POLIŢIA  LOCALĂ TÂRGOVIȘTE 

Calea Ploieşti, nr.85 Cod Poştal 130145 

Tel/ fax : 0245631895  Tel : 0785212904 

Operator date cu caracter personal 

 

 

              A P R O B         Nr.  4920 din 15.06.2021   

Primarul Municipiului Târgoviște                            Nesecret 

Jr. STAN Daniel Cristian                     Exemplar unic 

        

   

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind actualizarea  

Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Târgoviște 

 

1. Date generale privind inițiatorul solicitării: 

- Poliția Locală Târgoviște cu sediul în Târgoviște, Calea Ploieşti, nr.85, 

Cod Poştal 130145, județul Dâmbovița. 

2. Baza legală 

      -  art. 6 lit. a) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010;  

 -  art. 24 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei 

locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.332/2010; 

- Ordinul   nr. 92 din  5 mai 2011 al M.A.I. pentru aprobarea Metodologiei 

de  elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale. 
 

      3. Motivarea solicitării: 

  - Planul de ordine şi siguranţă publică este actualizat, după caz, anual sau ori 

de câte ori survin modificări în evoluţia situaţiei operative sau cu privire la efectivele 

de poliţie locală participante la activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei 

publice. Elaborarea se realizează în cadrul comisiei locale de ordine publică şi se 

aprobă de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale respective. 

 - Planul de ordine şi siguranţă publică este documentul prin care se 

organizează anual activitatea Poliției Locale Târgoviște pentru menţinerea ordinii 

şi siguranţei publice pe teritoriul municipiului Târgoviște. 
 

 

 

Director Executiv Adjunct 

Poliția Locală Târgoviște 

Jr.    TUDORACHE Mihai   

                                                          Șef Serviciu Ordine, Liniște Publică și Pază 

          Lt.col.(r) 

                                NIȚĂ Ioan Gabriel 


