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HOTĂRÂREA NR.70 

privind actualizarea componenței Comisiei de ordine publică la nivelul municipiului Mangalia 

constituită prin H.C.L. nr.73 din 26.10.2012, cu modificările și completările ulterioare 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 09.06.2021, 

 Având în vedere:  

• Proiectul de hotărâre nr.80/06.05.2021 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia conform procesului-verbal al ședinței; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.32597 din 06.05.2021; 

• Raportul de specialitate al Direcției Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Mangalia înregistrat cu nr.38789 din 02.06.2021; 

• Prevederile H.C.L. nr.73 din 26.10.2012 privind constituirea la nivelul municipiului Mangalia a co-

misiei de ordine publică; 

• Prevederile H.C.L. nr.121 din 21.12.2016 privind actualizarea comisiei desemnată prin H.C.L. nr.73 

din 26.10.2012 privind constituirea la nivelul municipiului Mangalia a comisiei de ordine publică; 

• Prevederile H.C.L. nr.285 din 20.12.2018 privind modificarea, prin actualizare, a componenței Co-

misiei Locale de Ordine Publică la nivelul municipiului Mangalia constituită prin H.C.L. nr.73 din 

26.10.2012, modificată prin H.C.L. nr.121 din 21.12.2016 și aprobarea îndreptării unei erori materiale stre-

curate în cuprinsul art.1 al H.C.L. nr.121 din 21.12.2016; 

• Prevederile H.C.L. nr.310/18.12.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

al Direcției Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, cu mo-

dificările și completările ulterioare; 

• Prevederile art.28 şi art.29 din Legea nr.155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Prevederile Ordinului M.A.I. nr.92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de 

ordine și siguranță publică a poliției locale; 

• Rapoartele Comisiei Sociale, Sănătate Culte și Învățământ și al Comisiei Economice, Fonduri Struc-

turale Europene, Turism și Industrie și al Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică din cadrul 

Consiliului Local al Municipiului  Mangalia; 

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1), alin(2), lit.d), art.139 alin.(1), art. 196 alin.(1) lit.a), art.197 

alin.(1) și alin.(4), art.240 și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se modifică art.1 din H.C.L. nr.73 din 26.10.2012 privind constituirea la nivelul municipiului Mangalia 

a comisiei de ordine publică, cu modificările și completările ulterioare, în sensul actualizării componenței 

Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul municipiului Mangalia, astfel: 

  

• RADU CRISTIAN    - Primar Municipiului Mangalia; 

• DINCĂ MARIN    - Şef Poliţia Municipiului Mangalia; 

• CALCAN ELENA    - Şef Poliţia Neptun; 

• ZAMFIR LAURENŢIU   - Director executiv, Direcţia Poliţia Locală; 

• CIOCĂNEL ANDREEA   - Secretar General Municipiul Mangalia; 

• FOLEANU PAUL    - Consilier local; 

• LUCA LUCIAN    - Consilier local; 

• ZBANȚ IULIAN DORINEL   - Consilier local; 

 

Art.2 Se modifică art.1 din cuprinsul Anexei nr.1 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al 

Comisiei de  Ordine Publică, parte integrantă din H.C.L. nr.73 din 26.10.2012, cu modificările și completările 

ulterioare, în sensul nominalizării funcțiilor membrilor Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul 

municipiului Mangalia prevăzute la art.1 din prezentul act administrativ, fără a fi individualizate cu nume și 

prenume. 
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Art.3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.73 din 26.10.2012, cu modificările și completările ulterioare, rămân 

neschimbate. 

 

Art.4 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre persoanelor nominalizate, 

direcțiilor și serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, 

Instituției Prefectului – Județul Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri 

publice pentru a fi adusă la cunoștința cetățenilor municipiului. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 13 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 3 voturi 

”abținere”, din nr. de 16 consilieri prezenți la ședință și un nr.de 19 consilieri locali în funcție. 

 

 

MANGALIA 

DATA: 09.06.2021 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

FILIP DUMITRU 
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