
    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  MUREŞ
COMUNA  LIVEZENI
CONSILIUL  LOCAL

                                                 
                                                                                                                      

                                                  H O T Ă R Â R E Nr.11
                                                               din 4  iulie 2016

privind  modificarea  şi completarea  Hotărârii Consiliului Local nr.26 / 5 
mai 2016 privind  aprobarea  înfiinţării Biroului Poliţie Locală  în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului.

         Consiliul local al comunei Livezeni,jud.Mureş,

         Analizând expunerea de motive şi referatul întocmit,
         Văzând avizul comisiei de specialitate,
         Reţinând prevederile art.4 alin.(1) din Legea  nr. 155/2010 privind politia 
locală,republicată, 
         Luând în considerare  adresa Instituţiei Prefectului judeţului Mureş 
nr.2790/SVII/17.02.2016 privind  numărul de posturi stabilit,
         Potrivit dispoziţiilor Legii nr.24/2000  privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative,republicată,
         În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) şi d), art. 45  şi art. 115 alin. (1) lit. 
„b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,       

                                            h o t ă r ă ş t e : 

       Art.1.Se aprobă modificarea şi completarea art.1 al Hotărârii nr.26/05.05.2016,şi 
va avea următorul conţinut: 
         “Se aprobă înfiinţarea  Poliţiei locale Livezeni ca un compartiment funcţional, fără 
personalitate juridică, în cadrul  aparatului de specialitate al primarului cu un număr de 3 
posturi.”
     Art.2.Se aprobă modificarea art.2 al Hotărârii nr.26/05.05.2016,care va avea 
următorul conţinut:
       “Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 
primarului comunei Livezeni, conform anexelor  care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre.”
  Art.3.Se aprobă revocarea art.4 al Hotărârii nr.26/05.05.2016

    Art.4.Cu aducere la indeplinirea prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul 
comunei Livezeni,dl.Orban Sandor şi compartimentul contabilitate.
  
     Art.5.Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului – judeţul Mureş
- primarului comunei Livezeni
- viceprimarului comunei Livezeni
- compartiment  contabilitate
- afişare

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              Contrasemnează,
               Toldi Gyongyike                                                                      secretar
                                                                                                        Hangan Aurelia



                                                                                                          
      
R O M Â N I A 
      JUDEŢUL MUREŞ 
    COMUNA LIVEZENI

Nr.2545  din 29.06.2016

R A P O R T

la proiectul de hotărâre pentru modificarea  şi completarea  Hotărârii Consiliului 
Local nr.26/5 mai 2016 privind aprobarea înfiinţării Biroului Poliţie Locală 

în cadrul aparatului de specialitate al primarului.

          Se constată că   hotărârea consiliului local  nr. 26 din 5 mai 2016 privind aprobarea 
înfiinţării biroului poliţie locală în cadrul aparatului de specialitate al primarului ,a fost adoptată cu  
nerespectarea  dispoziţiilor  Legii nr.155/2010 privind poliţia locală,republicată ,  se impune
modificarea  articolelor 1 şi 2  precum şi revocarea art.4.
         La art.1 s-a aprobat înfiinţarea biroului poliţia locală Livezeni ,contrar prevederilor legii 
nr.155/2010,care stabileşte înfiinţarea poliţiei locale ca un compartiment funcţional,motiv pentru 
care propun modificarea şi completarea acestuia ,cu următorul conţinut:
         Art.1.Se aprobă înfiinţarea  Poliţiei locale Livezeni ca un compartiment funcţional, fără 
personalitate juridică, în cadrul  aparatului de specialitate al primarului cu un număr de 3 posturi.
        Menţionez că nr.posturilor ,respectiv 3,au fost   comunicate potrivit adresei Instituţiei 
Prefectului judeţului Mureş nr.2790/SII/17.02.2016.
        La art.2 s-a aprobat organigrama şi statul de funcţii ale biroului poliţia locală Livezeni.
        In considerarea prevederilor  art.81  alin.2 lit.e din Legea nr.215/2001 republicată,cu 
modificările şi completările ulterioare,consiliile locale aprobă,la propunerea 
primarului,organigrama,statul de funcţii,numărul de personal ,motiv pentru care propun 
modificarea art.2,astfel:Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 
primarului comunei Livezeni, conform anexelor  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
      Propun de asemenea  revocarea art.4 al Hotărârii nr.26/05.05.2016,prin care s-a aprobat 
desfiinţarea serviciului public poliţia comunitară pe data înfiinţării biroului poliţie locală 
Livezeni,acest articol neavând obiect.
       Solicitarea are ca temei legal prevederile art. 4, alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 
155/2010,cu modificările şi completările ulterioare .

                                                         Intocmit,
                                                         Secretar
                                                     Hangan Aurelia

      R O M Â N I A 



      JUDEŢUL MUREŞ 
    COMUNA LIVEZENI

Nr.2544  din 29.06.2016

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr.26/5 mai 
2016 privind aprobarea înfiinţării Biroului Poliţie Locală 

în cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Prin raportul de specialitate întocmit de către secretarul comunei Livezeni , se constată 
că   hotărârea consiliului local  nr. 26 din 5 mai 2016 privind aprobarea înfiinţării biroului poliţie 
locală în cadrul aparatului de specialitate al primarului ,a fost adoptată cu  nerespectarea  
dispoziţiilor  Legii nr.155/2010 privind poliţia locală,republicată şi  propune modificarea  
articolelor 1 şi 2  ,după cum urmează:
         Art.1.Se aprobă înfiinţarea  Poliţiei locale Livezeni ca un compartiment funcţional, fără 
personalitate juridică, în cadrul  aparatului de specialitate al primarului cu un număr de 3 posturi.
       Art.2.Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului 
comunei Livezeni, conform anexelor  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
       Se  propune de asemenea  revocarea art.4 al Hotărârii nr.26/05.05.2016,acesta neavând 
obiect.
             Propun aprobarea  modificării şi completării nr.26/05.05.2016 în sensul celor menţionate.

                                                         Intocmit,

                                                        PRIMAR
                                                    Tătar Vasile


