
ROMÂNIA   

JUDEŢULGORJ         

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PROIECT, 

AVIZAT 

SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

CRISTINA-ELENA  RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind plata cotizației anuale ce revine Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj în 

calitate de membru al Asociației Naționale a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică – 

ANATOP 
 

Consiliul Județean Gorj 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

- Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia tehnico-economică, dezvoltare 

regională şi relaţii externe și Direcţia juridică şi dezvoltarea capacității administrative din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală;   

- Raportul de avizare al Comisiei buget - finanţe; 

- Adresa Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj nr. 36/31.08.2017; 

- Adresa Asociației  Naționale a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică nr. 6/28.08.017; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 30 din 28.07.2016 privind validarea componenței 

nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Statutul Asociației  Naționale a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică; 

- Decizia Consiliului Director al Asociației Naționale a Autorităților Teritoriale de Ordine 

Publică nr. 1/2013;  

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

modificările și completările ulterioare;  

- Prevederile H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a autorității teritoriale de ordine publică. 

În baza art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1 Se aprobă cuantumul cotizației anuale ce revine Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Gorj în calitate de membru al Asociației Naționale a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică – 

ANATOP, în sumă de 5.000 lei.  

 

Art. 2 Se aprobă plata anuală, din bugetul propriu al Județului Gorj, a sumei cu destinația prevăzută 

la art. 1. 

  

Art. 3 Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Gorj, împreună cu Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică Gorj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 

 

Nr. _______ 

adoptată în ședința  din _____2017 

cu  un număr de _____ voturi  

din totalul numărului de consilieri     



R O M Â N I A           

JUDEŢUL GORJ           

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind plata cotizației anuale ce revine Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Gorj în calitate de membru al Asociației Naționale a Autorităților Teritoriale de Ordine 

Publică – ANATOP 
 

În conformitate cu dispozițiile art. 17, alin. 1 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, a 

căror activitate se desfășoară în interesul comunității. 

 

În scopul sprijinirii activității autorităților teritoriale de ordine publică, a fost constituită Asociația 

Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică – ANATOP, scopul acestei structuri 

asociative fiind acela de a crea un cadru organizat și profesional de informare și perfecționare a 

membrilor ATOP și de a facilita schimbul de informații și experiență, în vederea îmbunătățirii și 

dezvoltării activității acestor structuri. 

 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Gorj, prin președintele său, are calitatea de membru 

fondator al Asociației Naționale a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică – ANATOP. 

Potrivit art. 31, lit. a), corelat cu art. 34 și art. 35 din Statutul  Asociației Naționale a Autorităților 

Teritoriale de Ordine Publică – ANATOP, veniturile asociației provin din cotizațiile membrilor, 

care se plătește din bugetele proprii ale județelor, în cuantumul stabilit de organul de conducere al 

asociației. 

 

În baza prevederilor statutare, prin Decizia nr. 1/2013 a Consiliului Director al Asociației Naționale 

a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică a fost stabilită o cotizație anuală de 5.000 lei pentru 

fiecare autoritate teritorială de ordine publică, membră a asociației. 

 

Prin adresa nr. 36/31.08.2017, la cererea Asociației  Naționale a Autorităților Teritoriale de Ordine 

Publică nr. 6/28.08.2017, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Gorj a solicitat Consiliului 

Județean Gorj achitarea cotizației aferentă anului 2017, în cuantum de 5.000 lei. 

 

Având în vedere și dispozițiile art. 20 din Legea nr. 218/2002, potrivit cărora cheltuielile necesare 

pentru desfășurarea activității autorității teritoriale de ordine publică se suportă din bugetul 

județului, propun adoptarea proiectului de hotărâre privind plata cotizației anuale ce revine 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj în calitate de membru al Asociației Naționale a 

Autorităților Teritoriale de Ordine Publică – ANATOP, în forma prezentată. 

  

INIŢIATORI PROIECT, 

 

PREŞEDINTE                                                                    CONSILIERI JUDEȚENI  

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ,                                   ATOP GORJ, 

Cosmin-Mihai Popescu                                                      Valentin Popa 

                                                                                              Milosteanu Gheorghe 

                                                                                              Prunariu Mihai-Octavian 

                                                                                    Vasilescu Maria 

                                                                                              Borcan Marius 

                                                                                              Bucălăete Gheorghe 

 

 

 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe 

Direcţia juridică şi dezvoltarea capacității administrative 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind plata cotizației anuale ce revine Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică Gorj în calitate de membru al Asociației Naționale a Autorităților 

Teritoriale de Ordine Publică – ANATOP 

 

 

Prin proiectul de hotărâre se propune Consiliului Județean Gorj aprobarea cuantumul 

cotizației anuale ce revine Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj în calitate de 

membru al Asociației Naționale a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică – ANATOP, 

în sumă de 5.000 lei și plata anuală a acestei sume din bugetul propriu al Județului Gorj. 

  

Temeiul legal la întocmirea proiectului de hotărâre supus spre dezbatere și aprobare îl 

constituie: 

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

cu modificările și completările ulterioare;  

- Prevederile H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a autorității teritoriale de ordine publică.     

 

Având în vedere și: 

- Adresa Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj nr. 36/31.08.2017; 

- Adresa Asociației  Naționale a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică nr. 

6/28.08.017; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 30 din 28.07.2016 privind validarea 

componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Statutul Asociației  Naționale a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică; 

- Decizia Consiliului Director al Asociației Naționale a Autorităților Teritoriale de 

Ordine Publică nr. 1/2013; 

 

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

vigoare, drept pentru care propunem Consiliului Județean Gorj adoptarea acestuia în forma 

prezentată. 
 

 

 

Director executiv, 

Stricescu Daniela  
 Director executiv, 

Marcau Costel  

 Director executiv adjunct,                                                                             

Giurgiulescu Ileana-Claudia  
 

 


