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CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ 

Nr.5058/24.04.2017 

  

 

INFORMARE TRIMESTRIALĂ A 

AUTORITĂŢII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ  

JUDEŢUL GORJ 

 TRIM.I -  2017 – 

 

   Autoritatea teritorială de ordine publică este organism cu rol consultativ, fără 

personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă fiecare consiliu 

judeţean, şi care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 

218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, în scopul asigurării 

bunei desfăşurări şi sporirii eficienţei serviciului poliţienesc 

   Autoritatea teritorială de ordine publică asigură, prin activitatea sa, reprezentarea 

şi promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă 

şi securitate publică. 

  În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 218/2002 autoritatea 

teritorială de ordine publică îşi desfăşoară activitatea în plen şi în comisii de 

lucru.   
   

   
     

  Preşedintele reprezintă autoritatea teritorială de ordine publică, având în 
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principal următoarele atribuţii:   
 

   a) convoacă şi conduce şedinţele plenului;   

   b) coordonează activitatea comisiilor de lucru şi a secretariatului executiv;   

   c) prezintă trimestrial informări în şedinţele consiliului judeţean asupra activității 

ATOP și a eficienţei serviciului poliţienesc;   

   d) coordonează elaborarea raportului anual asupra activităţii poliţiei.  

  
    

 Comisiile de lucru sunt următoarele:  

  
 

   a) Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii;   

   b) Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă 

minimali;   

   c) Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi 

drepturile omului.   

   Comisiile se întrunesc lunar.   

   Informările periodice, planurile de măsuri, programele, strategiile de acţiune şi 

orice alte documente elaborate de comisiile de lucru, prin care se angajează 

autoritatea teritorială de ordine publică în relaţiile cu terţii, se supun spre adoptare 

sau, după caz, spre aprobare plenului acesteia, care se pronunţă în acest sens.  

  
    

 Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii este 

compusă din 5 membri, după cum urmează: 

  

1. Valentin Popa                           - consilier judetean - PRESEDINTE A.T.O.P 

2. Muscălescu Ion Cristian        - Seful Inspectoratului de Politie al 

Judetului Gorj 
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3. Șuță Traian Mihail             -Seful Inspectoratului pentru Situatii de        

Urgență Gorj 

4. Călinoiu Ion                                         - reprezentant al comunitatii 

5. Urdea Florin                                - Director executiv, Politia Locala Gorj 

 

 
 

    Comisia are următoarele atribuţii:   

   a) organizează consultări cu membrii comunităţii locale şi cu organizaţiile 

neguvernamentale cu privire la priorităţile siguranţei persoanei şi ordinii publice şi, 

pe această bază, întocmeşte un plan strategic anual cu caracter de recomandare 

pentru unităţile de poliţie;   

   b) monitorizează activităţile poliţiei şi sesizează eventualele deficienţe în 

activitatea acesteia, în vederea luării operative a măsurilor de înlăturare a acestora;   

   c) face propuneri pentru soluţionarea de către organele de poliţie a sesizărilor 

care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului;   

   d) la propunerea unităţilor de poliţie sau din proprie iniţiativă analizează 

activitatea instituţiilor învestite cu atribuţii de sprijin al persoanelor aflate în situaţii 

de risc ori cu comportamente inadecvate (bolnavi psihic, minori, liberaţi din 

penitenciare, persoane lipsite de mijloace de subzistenţă etc.), recomandând 

acestora luarea unor măsuri pentru creşterea eficienţei activităţii desfăşurate;   

   e) întreprinde măsuri pentru cointeresarea organizaţiilor neguvernamentale în 

exercitarea actului de prevenire a criminalităţii;   

   f) identifică logistica necesară pentru eficientizarea exercitării serviciului 

poliţienesc.   
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 Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de 

performanţă minimali este compusă din 5 membri, după cum urmează: 

1.     Arjoca Sorin Gabriel                          -Subprefect 

2.   Pavel Nelu                                        - reprezentant al comunitatii 

3. Borcan Marius                                - consilier judetean 

4. Vasilescu Maria                                  - consilier judetean  

5.       Prunariu Mihai-Octavian                        - consilier judetean   

   
 

 Comisia are următoarele atribuţii:   

   a) participă la elaborarea planului de activităţi prevăzut la art. 18 lit. a) din Legea 

nr. 218/2002 şi la fixarea indicatorilor de performanţă minimali pentru serviciul 

poliţienesc;   

   b) urmăreşte îndeplinirea indicatorilor de performanţă, prezentând periodic 

informări în acest sens în plenul autorităţii teritoriale de ordine publică;   

   c) recomandă iniţierea unor acte normative în domeniul asigurării climatului de 

siguranţă publică;   

   d) atât la solicitare, cât şi din proprie iniţiativă se deplasează la sediile unităţilor 

de poliţie şi în raport de constatări formulează cereri sau recomandări ordonatorilor 

de credite pentru finanţare;   

   e) elaborează studii de specialitate, lucrări şi documentaţii în domeniul ordinii 

publice;   

   f) elaborează raportul anual asupra eficienţei poliţiei, care va fi prezentat în 

şedinţa consiliului judeţean şi care se dă publicităţii.  
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 Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă 

şi drepturile omului este compusă din 5 membri, după cum urmează: 

1 Milosteanu Gheorghe                          - consilier judetean 

2. Țambrea Eugen                       - Seful Inspectoratului de Jandarmi 

Judetean Gorj 

3. Lăzăroiu Alin Constantin               - reprezentant Corpul National al 

Politistilor 

4. Bucălăete Gheorghe                           - consilier judetean 

5. Lorincz Rozalia Doina                         - reprezentant al comunitatii 

  
 

    Comisia are următoarele atribuţii:   

   a) primeşte sesizări referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului şi face propuneri pentru soluţionarea lor legală de către 

unităţile de poliţie, organizând în acest scop audienţe;   

   b) monitorizează, din punct de vedere al ordinii publice, activităţile cotidiene şi 

face recomandări scrise celor predispuşi să încalce legea, pentru a-şi revizui 

atitudinea (administratori de pieţe, organizatori de manifestări cultural-artistice şi 

sportive, administratori ai localurilor de alimentaţie publică, ai discotecilor, ai 

cazinourilor etc.);   

   c) ia măsuri de antrenare a populaţiei în activităţi de asigurare a ordinii publice şi 

a siguranţei bunurilor persoanei;   

   d) recomandă tuturor structurilor cu atribuţii educative luarea măsurilor necesare 

faţă de persoanele predispuse la încălcarea legii.  

În primele 3 luni ale anului 2017, A.T.O.P. Gorj s-a întrunit în 3 ședințe de plen: 

- 30 ianuarie 

- 21 februarie 

- 9 martie 
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   În prima ședință a anului 2017, componența ATOP s-a modificat prin 

înlocuirea d-nei Șarapatin Elvira cu dl. Bucălăete Gheorghe și a d-lui col. Roșu 

Dorel cu dl. col. Țambrea Eugen. 

   În cadrul aceleiași ședințe, a fost analizată și avizată solicitarea 

Inspectoratului de Poliție Județean Gorj privind oportunitatea achiziționării de 

echipament ce urmează a fi montat pe autospecialele din dotarea Poliției 

municipiului Tg-Jiu. 

   De asemenea, dl. Muscălescu Ion Cristian, comisar șef al I.P.J. Gorj a 

informat membrii ATOP despre activitățile executate de de I.P.J.Gorj pentru 

asigurarea unui climat corespunzător de siguranță civică, prevenirea și 

combaterea fenomenului criminogen în anul 2016. 

   În ședința din luna februarie 2017, a fost prezentat și avizat Planul strategic al 

I.P.J.Gorj pentru anul 2017 și modalitățile practice preconizate pentru 

îndeplinirea indicatorilor de performanță minimali și resursele umane necesare 

în acest sens. 

   Inspectoratul de Jandarmi Județean Gorj a supus dezbaterii și avizării cererea 

privind achiziționarea unor echipamente . 

   Pentru o mai bună informare a cetățenilor, în luna februarie, președintele 

ATOP Gorj, dl. Valentin Popa a prezentat într-o informare de presă, poziția 

I.P.J.Gorj cu privire la incidentele apărute în municipiul Tg-Jiu și orașul 

Bumbești Jiu. 

   În luna martie, președintele ATOP Gorj, dl. Valentin Popa a informat membrii 

autorității despre aceste incidentele și despre adresa IPJ Gorj referitoare la 

problemele sesizate. 

   În continuare, dl. Popa a prezentat raportul de activitate al ATOP pe anul 

2016, raport ce a fost dat publicității și prezentat și în cadrul ședinței de consiliu 

județean. 
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   În perioada 16-18 martie 2017, dl. Lăzăroiu Alin, membru ATOP, 

reprezentantul Corpului Național al Polițiștilor a participat la Sinaia la 

Adunarea Generală a Asociației Naționale a Autorităților Teritoriale de Ordine 

Publică din România, prilej cu care, ATOP Gorj a devenit membru cu drepturi 

depline a ATOP România. 

   În toate întâlnirile organizate, membrii ATOP Gorj au cerut și au primit 

informații de la reprezentanții autorităților de ordine publică despre activitățile 

desfășurate privind siguranța cetățeanului, au propus proiecte comune cu 

caracter formativ - preventiv adresate populației, campanii menite să dezvolte 

un comportament civic responsabil. 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE ATOP, 

VALENTIN POPA 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Secretar executiv, 

 Mareș Hermina Daniela  


