
ROMÂNIA               Proiect 

JUDEȚUL GORJ                       AVIZAT,  

CONSILIUL JUDEȚEAN                          SECRETAR  GENERAL AL JUDEȚULUI,  

                               Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

                                     

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea consilierilor județeni care vor exercita calitatea de membri ai 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj 

 

Consiliul Județean Gorj, 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate al Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și 

achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 

- Adresa 3315/02.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 3958/15.03.2021, 

prin care se solicită autorității deliberative desemnarea a 6 consilieri județeni ca membri ai 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj; 

- Ordinul Prefectului județului Gorj nr. 59/26.02.2021 privind desemnarea Comitetului de 

organizare, pentru nominalizarea membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a 

județului Gorj; 

- Prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine 

publică, aprobat prin HG nr. 787/2002; 

 

În baza art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se desemnează un număr de 6 consilieri județeni care vor exercita calitatea de membri 

ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj, după cum urmează: 

1. Domnul/Doamna ______________________; 

2. Domnul/Doamna ______________________; 

3. Domnul/Doamna ______________________; 

4. Domnul/Doamna ______________________; 

5. Domnul/Doamna ______________________; 

6. Domnul/Doamna ______________________. 



Art. 2. Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate la art. 1 și Instituției 

Prefectului – Județul Gorj. 

 

 

          PREȘEDINTE, 

     Cosmin-Mihai Popescu                                              CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                           SECRETARUL GENERAL  JUDEȚULUI, 

                                                                                 Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. _______ 

Adoptată în ședința din __________ 

Cu un număr de ______ voturi 

Din numărul consilierilor județeni prezenți. 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea consilierilor județeni care vor exercita 

calitatea de membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj 

 

Potrivit Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu 

modificările și completările ulterioare, și Regulamentului de organizare și funcționare a 

autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin HG nr. 787/2002, consiliile județene, la 

solicitarea comitetelor de organizare, desemnează 6 consilieri ca membri ai autorității 

teritoriale de ordine publică, în vederea constituirii acestui organism. 

În vederea nominalizării membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj, în 

data de 02.03.2021 Comitetul de organizare constituit prin Ordinul Prefectului nr. 

59/26.02.2021 a transmis Consiliului Județean Gorj solicitarea de desemnare a unui număr de 

6 consilieri ca membri ai ATOP Gorj. 

Având în vedere cele de mai sus, propun autorității deliberative adoptarea prezentului 

proiect de hotărâre. 

 

 

INIȚIATOR, 

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

DIRECȚIA JURIDICĂ, DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI 

ACHIZIȚII PUBLICE 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea consilierilor județeni care vor exercita 

calitatea de membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj 

 

Prin proiectul de hotărâre prezentat, se propune desemnarea unui număr de 6 

consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj, organism 

consultativ, fără personalitate juridică, ce se constituie și funcționează pe lângă Consiliul 

Județean, în vederea asigurării bunei desfășurări și sporirii eficienței serviciului polițienesc 

din județul Gorj. 

Potrivit prevederilor legale în materie, pentru nominalizarea membrilor ATOP, 

prefectul desemnează prin ordin un comitet de organizare care, în termen de 5 zile de la 

constituire, solicită consiliului județean să desemneze 6 consilieri ca membri ai ATOP (art. 3 

și 4 din Regulamentul de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, 

aprobat prin HG nr. 787/2002). 

Având în vedere și: 

- Ordinul Prefectului nr. 59/26.02.2021 privind constituirea Comitetului de organizare 

pentru nominalizarea membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului 

Gorj; 

- Adresa 3315/02.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 

3958/15.03.2021, prin care se solicită autorității deliberative desemnarea a 6 consilieri 

județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj,  

 considerăm că proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale, 

drept pentru care propunem aprobarea lui în forma prezentată. 

 

Direcția juridică, dezvoltarea 

capacității administrative și achiziții publice 

DIRECTOR EXECUTIV, 

COSTEL MARCĂU 


