
 
ROMÂNIA                                                                                             PROIECT, 
JUDEŢUL GORJ                                                                                    AVIZAT, 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                     SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                                                     CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 
                                                      
                                                       

HOTĂRÂRE 
privind modificarea componenţei nominale a  Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Gorj 

 
 

Consiliul Judeţean Gorj, 
Având în vedere: 
-Expunerea de motive;  
-Raportul de specialitate al Direcţiei juridice, dezvoltarea capacităţii administrative și 

achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj;  
-Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;  
-Prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
-Prevederile H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică; 
-Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 30 din 28.07.2016 privind validarea componenței 

nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj;  
- Adresa Inspectoratului de Poliție Județean Gorj nr. 88315/06.03.2019, înregistrată la 

Consiliul Județean Gorj sub nr. 3914/22.03.2019; 
 
În baza prevederilor art. 97, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Componența nominală a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj, aprobată 
prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 30 din 28.07.2016 privind validarea componenței 
nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj, se modifică în sensul validării 
domnului comisar-șef de poliție Drăghiea Dumitru Decebal, numit în funcția de șef al 
Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, în locul domnului comisar-șef Fețanu Daniel. 

 
Art. 2 Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 30 din 28.07.2016 privind validarea 

componenței nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Gorj va fi modificată 
corespunzător. 
 

Art. 3 Direcția juridică, dezvoltarea capacităţii administrative și achiziții publice din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
     PREŞEDINTE, 
Cosmin-Mihai Popescu 

 
 

       CONTRASEMNEAZĂ,  
    SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

Nr._____ 
adoptată în ședința din 28.03.2019 
cu un număr de _____voturi 
din totalul numărului de consilieri județeni 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre  privind modificarea componenţei nominale a  Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică Gorj 

 
 

Potrivit art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Române, cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul fiecărui judeţ se organizează şi 
funcţionează autorităţi teritoriale de ordine publică, organisme cu rol consultativ, fără 
personalitate juridică.  

Autoritatea teritorială de ordine publică este constituită din:  
- şeful inspectoratului de poliție județean; 
- un reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor; 
- subprefect; 
- 6 consilieri judeţeni, desemnaţi de către Consiliul Judeţean; 
- 3 reprezentanţi ai comunităţii, desemnaţi de președintele consiliului județean; 
- șeful inspectoratului pentru situați de urgență județean; 
- șeful inspectoratului județean de jandarmi; 
- șeful poliției locale din municipiul reședință de județ.  

 
Potrivit art. 17. alin. 3 din actul normativ menţionat, componența nominală a autorităţii 

teritoriale de ordine publică este validată de consiliul judeţean. 
 
La nivelul Judeţului Gorj, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Gorj a fost validată 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 30 din 28.07.2016. 
 
Prin adresa Inspectoratului de Poliție Județean Gorj nr. 88315/06.03.2019, înregistrată la 

Consiliul Județean Gorj sub nr. 3914/22.03.2019, am fost informați asupra faptului că, prin 
Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. II/526/28.02.2019, începând cu data de 04.03.2019, 
domnul comisar-șef de poliție Drăghiea Dumitru Decebal a fost numit în funcția de șef al 
Inspectoratului de Poliție Județean Gorj. 

 
În acest sens, prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea componenței 

nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj, aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Județean Gorj nr. 30 din 28.07.2016 privind validarea componenței nominale a Autorității 
Teritoriale de Ordine Publică Gorj, în sensul validării domnului comisar-șef de poliție Drăghiea 
Dumitru Decebal în locul domnului comisar-șef Fețanu Daniel. 

 
Față de cele prezentate, propun Consiliului Judeţean Gorj adoptarea proiectului de 

hotărâre, în forma prezentată. 
 

 
INIŢIATOR, 

PREŞEDINTE, 
Cosmin-Mihai Popescu 

 
 
 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ  
DIRECŢIA JURIDICĂ, DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE ȘI 
ACHIZIȚII PUBLICE 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre  privind modificarea componenţei nominale a  Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică Gorj 
 
 

Prin proiectul de hotărâre prezentat, se propune Consiliului Judeţean Gorj modificarea 
componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj, în sensul validării 
domnului comisar-șef de poliție Draghiea Dumitru Decebal, numit, începând cu data de 
04.03.2019, în funcția de șef al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, prin Ordinul Ministrului 
Afacerilor Interne nr. II/526 din 28.02.2019. 

 
Prin Hotărârea Consiliului județean Gorj nr. 30 din 28.07.2016 a fost validată componența 

nominală a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Gorj. 
 
Având în vedere: 

- Prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- Prevederile H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;  

- Adresa Inspectoratului de Poliție Județean Gorj nr. 88315/06.03.2019, înregistrată la 
Consiliul Județean Gorj sub nr. 3914/22.03.2019, 

 
 considerăm că proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată. 
 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Costel Marcău 
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