
ROMÂNIA               Proiect 

JUDEȚUL GORJ                       AVIZAT,  

CONSILIUL JUDEȚEAN                          SECRETAR  GENERAL AL JUDEȚULUI,  

                     Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea indemnizației membrilor 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; 

- Hotărârea Consiliul Județean Gorj nr. ____ / ___.2021 privind desemnarea consilierilor 

județeni care vor exercita calitatea de membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Gorj; 

- Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- 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 temeiul art.182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se stabilește o indemnizație de ședință în cuantum de 2% din indemnizația Președintelui 

Consiliului Județean Gorj, ce va fi suportată din bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj. 

Art. 2. Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se transmite compartimentelor de resort din aparatul de specialitate 

al Consiliului Județean Gorj și Instituției Prefectului-Județul Gorj. 

        PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu                           CONTRASEMNEAZĂ: 

                                SECRETARUL GENERAL AL  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 stabilirea indemnizației membrilor 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj 

 

Potrivit Legii nr. 218/2002 art. 17 alin. 1 ”La nivelul municipiului București și 

al fiecărui județ se organizează și funcționează autoritatea teritorială de ordine 

publică, organism cu rol consultativ, a cărui activitate se desfășoară în interesul 

comunității.” privind organizarea și funcționarea Poliției Române; OUG 57/2019 art. 

212, alin. 2 ”Indemnizația lunară pentru consilierii locali, respectiv județeni care 

participă la ședințele ordinare ori la ședințele extraordinare ale consiliului local, 

respectiv consiliului județean și ale comisiilor de specialitate este în cuantum de până 

la 10% din indemnizația lunară a primarului, respectiv a președintelui consiliului 

județean, în condițiile prezentului cod, respectiv ale regulamentului de organizare și 

funcționare a autorității deliberative.” privind Codul administrativ și H.G. 787/2002 

art. 19. ”Pentru activitatea desfășurată în plen și în comisii membrii autorității 

teritoriale de ordine publică au dreptul la o indemnizație de ședința stabilită de 

Consiliul General al Municipiului București, respectiv de consiliile județene.” privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine 

publică, propunem o indemnizație de ședință de 2% din indemnizația Președintelui 

Consiliului Județean Gorj. 

Având în vedere cele de mai sus, propunem autorității deliberative adoptarea 

prezentului proiect de hotărâre. 

INIȚIATORI, 

CONSILIERI JUDEȚENI: 

GRIVEI GHEORGHE 

MITESCU GHEORGHE 

ORZAN GHEORGHE 

PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOȘ 

SOARE CLAUDIU-GABRIEL 

TANĂSIE CRISTINEL 



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ  

DIRECȚIA JURIDICĂ , DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE 

ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea indemnizației membrilor  

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj 

 

Prin proiectul de hotărâre se propune stabilirea indemnizației membrilor Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică Gorj. 

Potrivit art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu 

modificările și completările ulterioare, la nivelul fiecărui județ se organizează și funcționează autorități 

teritoriale de ordine publică, organisme cu rol consultativ, fără personalitate juridică.  

Autoritatea teritorială de ordine publică este constituită din șeful inspectoratului de poliție 

județean, un reprezentant al Corpului Național al Polițiștilor, subprefect, 6 consilieri desemnați de 

consiliul județean, 3 reprezentanți ai comunității desemnați de președintele consiliului județean, șeful 

inspectoratului județean de jandarmi, șeful inspectoratului pentru situații de urgență județean, șeful 

poliției locale din municipiul reședință de județ.   

Potrivit art. 17. alin. 3 din actul normativ menționat, componența nominală a autorității teritoriale 

de ordine publică este validată de consiliul județean. 

Dreptul la indemnizația de ședință ce se acordă membrilor autorității teritoriale de ordine publică 

este reglementat la art. 19 din H.G. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, sub următoarea formă normativă: „Pentru activitatea 

desfășurată în plen și în comisii membrii autorității teritoriale de ordine publică au dreptul la o 

indemnizație de ședință stabilită de Consiliul General al Municipiului București, respectiv de consiliile 

județene “. 

Prin urmare, în condițiile în care prin lege cuantumul indemnizației de ședință este indeterminat 

procentual sau valoric, revine autorității deliberative care gestionează bugetul public din care se suportă 

cheltuielile necesare pentru desfășurarea activității autorității teritoriale de ordine publică competența de a 

stabili în concret cuantumul indemnizației, în funcție de posibilitățile bugetare existente la data aprobării. 

Se impune precizarea că, potrivit art. 20 din Legea nr. 218/2002, cheltuielile necesare pentru 

desfășurarea activității autorității teritoriale de ordine publică se suportă din bugetul județului. 

Față de aceste motive, considerăm că proiectul de hotărâre inițiat de către consilierii județeni ce 

aparțin formațiunii politice PNL 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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