
 
JUDETUL HUNEDOARA 

ORASUL HATEG 
PRIMAR 

 
PROIECT DE  HOTĂRÂRE NR. 44/2021 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale a 
Oraşului Haţeg  

 
 

Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara,  în temeiul art.136 alin. (1) din O.U.G. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;      

Examinând referatul de aprobare nr. 4335 din 01.03.2021 prin care se propune 
aprobarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale a Oraşului Haţeg, în 
urma exercitării controlului de legalitate asupra actului administrativ aprobat anterior, prin 
raportare la faptul că aceasta este organizată ca o structură funcţională în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, ce s-a reorganizat, scop în care se impune, ca în regim de urgenţă, 
să se coreleze actul administrativ de reorganizare, întemeiat pe acte normative ce 
reglementează mai multe materii de drept, cu regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Poliţiei Locale; 

Având în vedere:   
a) avizul Consultativ al Comisiei locale de Ordine Publică înregistrat la Primăria Oraşului 
Haţeg sub nr. 1103/20.01.2021 ; 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) şi alin. (7), art. 5, art. 14, art. 16, art. 30 
lit. a), art. 31 alin. (1) lit. g), art. 39 alin. (2) din Legea poliţiei locale nr.155/2010,  ale anexei 
din H.G. nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 
poliţiei locale, ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în 
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare.  

În temeiul dispozitiilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. g) şi s), art. 139 alin. (1), 
art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 198 alin. (1)-
(2), art. 243 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

                                                    
PROPUN: 

 
Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale a Oraşului 

Haţeg, conform anexei  care  face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2 Regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut la art. 1 va fi adus la 

cunoştinţă, sub semnătură, funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Poliţiei 
Locale a Oraşului Haţeg. 

Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se însărcineaza Compartimentul 
Resurse Umane şi Şeful Biroului Poliţiei Locale a Oraşului Haţeg. 

Art. 4 Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 30/2021 privind aprobarea 
Regulamentului  de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale a oraşului Haţeg. 

Art. 5 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în condiţiile legii, se abrogă 
Hotărârea Consiliului Local nr. 46/2018 privind aprobarea Regulamentului  de organizare şi 
funcţionare a Poliţiei Locale a oraşului Haţeg. 

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 



Art. 7 Prezenta hotărâre se afişeajă pe site-ul www.primariehateg.ro si la panourile de 
afişaj şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului  Hunedoara, 
Primarului oraşului Haţeg, Poliţiei Locale a Oraşului Haţeg, Compartimentului Administraţie 
Publică Locală, Compartimentului Resurse Umane şi prin grija acestuia tuturor persoanelor 
interesate. 
 
 
Haţeg, 01 martie 2021 
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