
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
 
 PROIECT  
            
                                               

HOTĂRÂREA NR.______ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.69/2016 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Comisia locală de ordine publică 

 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.03.2018; 
 Având în vedere raportul nr.48566/2018 întocmit de Serviciul Resurse Umane 
prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.69/2016 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei locale de ordine publică;  
 În conformitate cu prevederile art.28 alin.1 şi 2 din Legea nr.155/2010 a Poliţiei 
Locale; 
 În temeiul art.36, alin.2, lit.d, coroborat cu alin.6, lit.a, pct.7, art.45, alin.1, 
art.61, alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă modificarea componenţei Comisiei locale de ordine publică, după 

cum urmează: 
a. se desemnează dl.Mihail Genoiu, Primar al Municipiului Craiova, în calitate 

de președinte; 
b.  se înlocuieşte dl.Petru-Alexandru Dumitrescu, în calitate de secretar, cu dna. 

Lia-Martha Toncea, şef serviciu temporar-Serviciul Resurse Umane.   
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 

anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.69/2016. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Poliţia Locală a 
Municipiului Craiova şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

INIȚIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, PT.SECRETAR, 

Mihail GENOIU Ovidiu MISCHIANU 



  

                                                                                    



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR. 48566 /21.03.2018 

 
 

RAPORT 
privind modificarea H.C.L. Nr. 69/2016 

 
Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 69/2016, mofidicată prin 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 48/2017, au fost desemnaţi reprezentanţii 
Consiliului Local al municipiului Craiova în comisia locală de ordine publică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Potrivit art. 28 din Legea nr. 155/2010-Legea Poliţiei Locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, la nivelul fiecărei comune, al fiecărui oraş, municipiu şi sector al municipiului Bucureşti 
unde funcţionează poliţia locală se organizează si funcţionează comisia locală de ordine publică, prin 
hotărâre a consiliului local. 

Comisia locală este constituită din: primar, şeful unităţii/structurii teritoriale a Poliţiei Române 
sau reprezentantul acestuia, şeful poliţiei locale, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi 3 
consilieri locali,  desemnaţi de autoritatea deliberativă.  

Având in vedere că prin sentința civilă nr. 607 pronunțată de Judecătoria Craiova  în Camera 
de Consiliu la data de 23 iunie 2017, în dosarul nr. 17538/215/2017, s-a validat alegerea domnului 
Mihail Genoiu în functia de Primar al municipiului Craiova, Județul Dolj.  

Totodată, şeful Serviciului Resurse Umane- domnul Dumitrescu Petru-Alexandru şi-a încetat 
raportul de serviciu cu Primăria Municipiului Craiova, potrivit Dispozitiei Primarului Municipiului 
Craiova Nr. 335/27.07.2017, iar prin Dispozitia Primarului municipiului Craiova nr.4188/29.12.2017, 
s-a aprobat exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere de șef serviciu –Serviciul 
Resurse Umane, din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova de către doamna Lia 
Martha Toncea, pe o perioada de maximum 6 luni intr-un an calendaristic, începand cu data de 
01.01.2018, se impune înlocuirea acestora.  

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem, în conformitate cu prevederile Legii 
nr.215/2001, republicată privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare si  Legii nr. 155/2010 – Legea Poliţiei Locale, elaborarea proiectului de hotărâre privind 
modificarea componenţei comisiei locale de ordine publică după cum urmează: 

- se desemnează domnul Mihail Genoiu – în calitate de preşedinte, Primar al Municipiului 
Craiova; 

- se înlocuieşte domnul Petru-Alexandru Dumitrescu, în calitate de secretar, cu doamna Lia-
Martha Toncea, șef serviciu temporar- Serviciul Resurse Umane. 

Anexa la H.C.L. Nr. 69/2016 se va modifica în mod corespunzător.  
 
           

PT. SEF SERVICIU, INTOCMIT, 
LIA-MARTHA TONCEA MIRELA-ANDREEA DEICĂ 

 
VIZAT PENTRU LEGALITATE, 

c. j. Floricica Boangiu 

 
PRIMAR, 

MIHAIL GENOIU 
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