
 
 
ROMÂNIA   
JUDEŢULGORJ         
CONSILIUL JUDEŢEAN  

Proiect, 
Avizat pentru legalitate, 

Secretar al județului, 
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 Poliției Locale a Municipiului Târgu-Jiu nr. 381/16.01.2019, înregistrată la 

Consiliul Județean Gorj sub nr. 941/22.01.2019; 
- Adresa Inspectoratului de Poliție Județean Gorj nr. 86684/21.01.2019, înregistrată la 

Consiliul Județean Gorj sub nr. 942/22.01.2019; 
 
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 următoarelor 
persoane:  

- domnul comisar-șef de poliție Fețeanu Daniel, numit să asigure atribuțiile funcției de șef 
inspectorat al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, în locul domnului comisar-șef 
Decebal Drăghiea; 

- domnul Băluță Ion Florin, împuternicit să îndeplinească atribuțiile funcției de director 
executiv la Poliția Locală Târgu-Jiu, în locul domnului Urdea Florin. 

 
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 ________2019 
cu un număr de _________voturi 
din totalul numărului de consilieri 
 
 
 
 
 
 
 



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 situații 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. 
 
Având în vedere: 
- adresa Poliției Locale a Municipiului Târgu-Jiu nr. 381/16.01.2019, înregistrată la 

Consiliul Județean Gorj sub nr. 941/22.01.2019, prin care am fost informați cu privire la 
suspendarea raportului de serviciu al domnului Urdea Florin și numirea domnului Băluță 
Ion Florin în funcția de director executiv al acestei unități; 

- adresa Inspectoratului de Poliție Județean Gorj nr. 86684/21.01.2019, înregistrată la 
Consiliul Județean Gorj sub nr. 942/22.01.2019, prin care ni s-a adus la cunoștință faptul 
că, prin Dispoziția zilnică a inspectorului general al Poliției Române nr. 189/08.10.2018, 
cu aceeasi dată, domnul comisar-șef de poliție Fețeanu Daniel asigură îndeplinirea 
atribuțiilor funcției de inspector șef al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, în locul 
domnul comisar-șef Decebal Drăghiea, 
 

prin prezentul proiect de hotărâre propun 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 persoanelor mai sus menționate și adoptarea acestuia 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: 

- domnul comisar-șef de poliție Fețeanu Daniel, numit să asigure atribuțiile funcției de 
șef inspectorat al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, în locul domnului comisar-
șef Decebal Drăghiea; 

- domnul Băluță Ion Florin, împuternicit să îndeplinească atribuțiile funcției de director 

executiv la Poliția Locală Târgu-Jiu, în locul domnului Urdea Florin. 

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

nominală a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Gorj. 

Temeiul legal avut în vedere la întocmirea proiectului de hotărâre îl constituie: 

- 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.  

De asemenea, având în vedere:  

- adresa Poliției Locale a Municipiului Târgu-Jiu nr. 381/16.01.2019, înregistrată la 
Consiliul Județean Gorj sub nr. 941/22.01.2019, prin care am fost informați cu privire la 
suspendarea raportului de serviciu al domnului Urdea Florin și numirea domnului Băluță 
Ion Florin în funcția de director executiv al acestei unități; 

- adresa Inspectoratului de Poliție Județean Gorj nr. 86684/21.01.2019, înregistrată la 
Consiliul Județean Gorj sub nr. 942/22.01.2019, prin care ni s-a adus la cunoștință faptul 
că, prin Dispoziția zilnică a inspectorului general al Poliției Române nr. 189/08.10.2018, 
cu aceeasi dată, domnul comisar-șef de poliție Fețeanu Daniel asigură îndeplinirea 
atribuțiilor funcției de inspector șef al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, în locul 
domnul comisar-șef Decebal Drăghiea, 
 

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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