
ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

                                               PROIECT  DE  HOTĂRÂRE
  privind desemnarea a şase consilieri judeţeni ca membri ai

Autorităţii teritoriale de ordine publică a judeţului Ilfov

        Consiliul Judeţean Ilfov;
       Având în vedere:
− Adresa nr._____/_____2012, a Comitetului  de organizare constituit  prin Ordinul 

Prefectului Judeţului Ilfov
− Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Ilfov 

nr.______/____2012;
-     Raportul   Direcţiei   Juridice   şi   Administraţie   Publică    înregistrat    cu 

 nr._____ /____2012;
− Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
În baza art.17 din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române, modificată şi completată şi art.4, art.8 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare  a  Autorităţii  Teritoriale  de  Ordine  Publică,  aprobat  prin  Hotărârea 
Guvernului nr.787/2002;

În  temeiul  art.  45  alin.  5,  art.91  alin.(1)  lit.f,  art.97  şi  art.115  din  Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se desemnează  ca  membrii ai Autorităţii teritoriale  de ordine  publică a 

judeţului  Ilfov următorii consilieri  judeţeni:

1.______________________________

2.______________________________

3.______________________________



4._______________________________

5._______________________________

6._______________________________

Art.2  Pe  data  prezentei  îşi   încetează  aplicabilitatea  Hotărârea  Consiliului 
Judeţean Ilfov nr. 28/2008. 

Art.3 Direcţiile  de specialitate  din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor  aduce 
la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
MARIAN  PETRACHE 

Avizează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Monica Trandafir

Nr._____
Din ____________ 2012



ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

Nr.______ /______2012

EXPUNERE DE MOTIVE

        Potrivit   art.  17  alin.  1  din  Legea   nr.  218/2002  privind  organizarea  şi 

funcţionarea Poliţiei Române  la nivelul  Municipiului Bucureşti  şi al fiecărui  judeţ 

se  organizează  şi  funcţionează  Autoritatea  teritorială de ordine  publică, organism 

cu rol consultativ, a  cărui activitate  se  desfăşoară  în  interesul  comunităţii.

       În conformitate cu prevederile art. 8 din Regulametul de organizare  şi funcţionare 

a  autorităţii  teritoriale de ordine  publică,  mandatul  membrilor  autorităţii  teritoriale 

de ordine  publică este  valabil  până  la  următoarele  alegeri  locale, urmând  ca 

după alegerile  locale  să fie  desemnată  o altă  componenţă pentru o perioadă de 4 

ani.

       Potrivit  prevederilor art. 4  din Regulamentul de organizare şi funcţionare  a 

Autorităţii  de Ordine  Publică aprobat prin Hotărârea  Guvernului nr. 787/2002: 

      ,,În termen de 5 zile de la constituire Comitetul de organizare solicită Consiliului  

General al Municipiului Bucureşti, respectiv consiliului judeţean, să desemneze câte 6  

consilieri ca membri ai autorităţii teritoriale de ordine publică.’’

      Comitetul de organizare constituit prin Ordinul Instituţiei  Prefectului  Judeţului 

Ilfov   a   solicitat  desemnarea  a   6  consilieri   judeţeni   ca  membrii  ai  Autorităţii 

Teritoriale  de de Ordine Publică  a judeţului  Ilfov.



Faţă de  cele  expuse  am  iniţiat Proiectul de hotărâre alăturat, pe care îl 

supunem spre dezbatere şi adoptare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,
MARIAN   PETRACHE 

VICEPREŞEDINTE,                                                             VICEPREŞEDINTE,
Manicea Cristina                                                                            Mihai  Barbu

 



ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

Nr. ______/______2012

RAPORT

         Potrivit art. 17alin.1 din Legea  nr. 218/2002  privind organizarea şi funcţionarea 

PoliţieiRomâne la nivelul  Municipiului Bucureşti şi al fiecărui  judeţ se organizează 

şi  funcţionează  Autoritatea  teritorială de ordine  publică, organism cu rol consultativ, 

a  cărui activitate  se  desfăşoară  în  interesul  comunităţii.

       În conformitate cu prevederile art. 8 din Regulametul de organizare  şi funcţionare 

a  autorităţii  teritoriale de ordine  publică,  mandatul  membrilor  autorităţii  teritoriale 

de ordine  publică este  valabil  până  la  următoarele  alegeri  locale, urmând  ca 

după alegerile  locale  să fie  desemnată o altă  componenţă pentru o perioadă de 4 ani.

       Potrivit  prevederilor art. 4  din Regulamentul de organizare şi funcţionare  a 

Autorităţii  de Ordine  Publică aprobat prin Hotărârea  Guvernului nr. 787/2002: 

      ,,În termen de 5 zile de la constituire Comitetul de organizare solicită Consiliului  

General al Municipiului Bucureşti, respectiv consiliului judeţean, să desemneze câte 6  

consilieri ca membri ai autorităţii teritoriale de ordine publică.’’

       Prin  adresa  către  Consiliul Judeţean Ilfov, Instituţia  Prefectului Judeţului Ilfov 

solicită  desemnarea  a 6  consilieri judeţeni  ca membrii ai Autorităţii Teritoriale  de 

Ordine  Publică  a judeţului Ilfov.



        Faţă de cele relatate,  în conformitate  cu prevederile  legale în vigoare,  am 

întocmit prezentul raport pentru a însoţi proiectul de hotărâre alăturat.

                                                                                                            

DIRECŢIA   JURIDICĂ  ŞI
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

DIRECTOR EXECUTIV,
Irina Suliman

Şef Serviciu Juridic- Contencios,
                                                                                               Avizare  Legalitate  Acte,

Adela Ralea Steliana

Întocmit/tehnored. Grigore  Elena


