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HOTĂRÂREA nr. 14/2019 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al poliției locale a comunei Vetiș 

 
 

         Având în vedere: 
        - Proiectul de hotărâre nr. 2.422/22.02.2019,  Expunerea de motive a primarului comunei Vetiș 
nr. 2.300 din  21.02.2019 cu privire la necesitatea adoptării Regulamentului de organizare și 
funcționare al polițiie locale a co,munei Vetiș, Raportul de specialitate al compartimentului poliție 
locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vetiș și Raportul comisiei de 
specialitate al consiliului local  nr. 2.630  din 27.02.2019,  
        - Luând în considerare prevederile HG nr. 1.332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru 
de organizare și funcționarea a poliției locale, 
        - În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
         - În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), ale alin. (3) lit. b) și alin. (6) lit. a), ale art. 45 
alin. (1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
         Consiliul local al comunei Vetiș, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.02.2019, adoptă 
prezenta 

H O T Ă R Â R E : 
 
      Art.1  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al poliției locale a comunei 
Vetiș, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.2   Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul și 
secretarul comunei Vetiș. 
      Art.3  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Vetiș și se 
comunică Instituției Prefectului județului Satu Mare. 
 
 
 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
           RUSNEAC GHEORGHE                                               Contrasemnez,  
                                                                                         S E C R E T A R 
                 ANCA-MARIA POP 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezentahotărâre a fostadoptată cu respectareaprevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată, 
modificatăşicompletată. 
Nr. total al consilierilorîn funcţie-15,  Nr. total al consilierilor prezenţi-13 , Nr. total al consilierilorabsenţi- 2,Voturi pentru-13Voturiîmpotrivă- 
0   Abţineri-0 


