
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE
CT  privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov: 

Având în vedere:

Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 64/2012  privind desemnarea a 

şase consilieri judeţeni ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a 

judeţului Ilfov;

Dispoziţia nr.158/2012 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov privind 

desemnarea a 3 reprezentanţi ai comunităţii ca membri ai Autorităţii Teritoriale 

de Ordine Publică a judeţului Ilfov;

Adresa  Comitetului  de  organizare  pentru  constituirea  Autorităţii 

Teritoriale  de Ordine Publică  a  judeţului  Ilfov însoţită  de procesul  verbal  , 

înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 6138/27.07.2012;

Expunerea   de   motive   a   Preşedintelui   şi   Vicepreşedinţilor 

Consiliului Judeţean Ilfov înregistrată cu nr. 6150 din 30.07.2012; 

Raportul Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov 

înregistrat cu  nr.  6151 din 30.07.2012;

Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  buget,  finanţe,  bănci,  prognoze şi 

 



studii economice;

În baza prevederilor art. 17 alin.3 din Legea nr. 218/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, modificată şi completată, şi 

ale art. 7 , art. 8 şi art.19 din Anexa 1 - Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 787/2002;

În temeiul  prevederilor  art. 91 alin. (1) lit. f) şi art. 97 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Se  validează  desemnarea  nominală  a  membrilor  Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov, care va funcţiona în următoarea 

componenţă:

Preşedinte : Bolintineanu Gheorghe – consilier judeţean

Membri: 

Dumitru Ana Maria – consilier judeţean

Geantă Sebastian Daniel – consilier judeţean

Ofiţeru Cornel Constantin - consilier judeţean

Roman Gheorghe - consilier judeţean

Ştefan Ionel Robert - consilier judeţean

Ghenu Marian – reprezentant al comunităţii

Minea Mircea - reprezentant al comunităţii

Scrioşteanu Ionel- reprezentant al comunităţii

Onescu Lilian – subprefectul judeţului Ilfov

Nica Emanuel Marin – şeful Inspectoratului de Poliţie al judeţului Ilfov

Ilie Liviu – reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor

Postelnecu Eugenia – Serviciul Public de Pază Obiective de Interes Judeţean 



Art.2  Se  stabileşte  indemnizaţia  de  şedinţă  în  procent  de  10  % din 

indemnizaţia lunară a preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov.  

Art.3 Cheltuielile  necesare  pentru  desfăşurarea  activităţii  Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov se suportă din bugetul local al 

judeţului.

Art.4 Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov şi 

Autoritatea   Teritorială  de  Ordine  Publică  a  judeţului  Ilfov vor  aduce   la 

îndeplinire  prevederile  prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

MARIAN PETRACHE

                                                                   Avizează,                          
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                                                                            Monica Trandafir

Nr. _______
Din _______________ 2012



                                           
ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV

Nr. 6150 din 30.07. 2012

EXPUNERE DE MOTIVE

În conformitate cu prevederile art. 8 din Anexa 1 - Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a  Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, aprobat 

prin  Hotărârea  Guvernului  nr.  787/2002  mandatul  membrilor  autorităţii  de 

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

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

Astfel,  prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 64/2012  au fost 

desemnaţi şase consilieri judeţeni ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică  a  judeţului  Ilfov  iar  prin  Dispoziţia  nr.158/2012  a  Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Ilfov au fost  desemnaţi 3 reprezentanţi ai comunităţii ca 

membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov.

Comitetul  de  organizare  pentru  constituirea  Autorităţii  Teritoriale  de 

Ordine  Publică  a  judeţului  Ilfov  a  transmis   procesul  verbal   prin  adresa 

înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 6138/27.07.2012, proces verbal 

prin care  a fost ales preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a 

judeţului Ilfov, şi s-a propus ca stabilirea componenţei comisiilor de lucru să se 

facă în prima şedinţă a autorităţii.

Potrivit procesului verbal al  şedinţei Comitetului  de organizare pentru 

 



constituirea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov validarea 

nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov 

va avea loc în prima şedinţă a Consiliului Judeţean Ilfov. 

    Potrivit prevederilor art. 7 din Anexa 1 - Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului  nr.  787/2002 „Desemnarea  nominală  a  membrilor  autorităţii  

teritoriale  de  ordine  publică  este  validată  de  Consiliul  General  al  

Municipiului Bucureşti, respectiv de consiliul judeţean, conform art. 17 alin.  

(3)  din  Legea nr.  218/2002,  dată de la  care  Comitetul  de organizare se  

dizolvă.”

Art. 17 din Legea nr. 218/2002  privind organizarea şi funcţionarea 

Poliţiei Române , modificată şi completată prevede:

  (1) 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.

    (2) Autoritatea teritorială de ordine publică este constituită din şeful  

Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti sau al inspectoratului  

de  poliţie  judeţean,  un  reprezentant  al  Corpului  Naţional  al  Politistilor,  

subprefect,  6  consilieri  desemnaţi  de  Consiliul  General  al  Municipiului  

Bucureşti, respectiv de consiliul judeţean, şeful Corpului gardienilor publici  

al municipiului Bucureşti  sau al judeţului, 3 reprezentanţi  ai comunităţii,  

desemnaţi  de  primarul  general  al  municipiului  Bucureşti,  respectiv  de 

preşedintele consiliului judeţean.

    (3) Desemnarea nominală a autorităţii teritoriale de ordine publică este  

validată de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de către  

consiliul judeţean pentru o perioadă de 4 ani.



    (4)  Autoritatea  teritorială  de  ordine  publica  este  condusă  de  un  

preşedinte  ales  cu  votul  majoritar  din  rândul  consilierilor  din  Consiliul  

General al Municipiului Bucureşti sau al consiliilor judeţene pe o perioada  

de 4 ani.

În conformitate cu prevederile art. 19 din Anexa 1 - Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a  Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002 „Pentru activitatea desfăşurată în 

plen şi în comisii membrii autorităţii teritoriale de ordine publică au dreptul  

la o indemnizaţie de şedinţă stabilită de Consiliul General al Municipiului  

Bucureşti, respectiv de consiliile judeţene.”

Având în vedere cele precizate şi ţinând cont de prevederile legale în 

materie,  am iniţiat  Proiectul  de Hotărâre alăturat  pe care îl  supunem spre 

dezbatere şi adoptare plenului Consiliului Judeţean Ilfov .

PREŞEDINTE,

      MARIAN PETRACHE

VICEPREŞEDINTE                                                               VICEPREŞEDINTE

MIHAI BARBU                                                                 CRISTINA MANICEA 



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV

Nr. 6151 din 30.07. 2012

RAPORT

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

funcţionarea Poliţiei Române , modificată şi completată:

   (1) 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.

    (2) Autoritatea teritorială de ordine publică este constituită din şeful  

Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti sau al inspectoratului  

de  poliţie  judeţean,  un  reprezentant  al  Corpului  Naţional  al  Politistilor,  

subprefect,  6  consilieri  desemnaţi  de  Consiliul  General  al  Municipiului  

Bucureşti, respectiv de consiliul judeţean, şeful Corpului gardienilor publici  

al municipiului Bucureşti  sau al judeţului, 3 reprezentanţi  ai comunităţii,  

desemnaţi  de  primarul  general  al  municipiului  Bucureşti,  respectiv  de 

preşedintele consiliului judeţean.

    (3) Desemnarea nominală a autorităţii teritoriale de ordine publică este  

validată de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de către  

consiliul judeţean pentru o perioadă de 4 ani.

 



    (4)  Autoritatea  teritorială  de  ordine  publică  este  condusă  de  un  

preşedinte  ales  cu  votul  majoritar  din  rândul  consilierilor  din  Consiliul  

General al Municipiului Bucureşti sau al consiliilor judeţene pe o perioadă  

de 4 ani.

Conform   prevederilor  art.  7  din  Anexa  1  -  Regulamentul  de 

organizare şi funcţionare a  Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002 „Desemnarea nominală a membrilor 

autorităţii teritoriale de ordine publică este validată de Consiliul General al  

Municipiului Bucureşti, respectiv de consiliul judeţean, conform art. 17 alin.  

(3)  din  Legea nr.  218/2002,  dată de la  care  Comitetul  de organizare se  

dizolvă.”

Comitetul  de  organizare  pentru  constituirea  Autorităţii  Teritoriale  de 

Ordine  Publică  a  judeţului  Ilfov  a  transmis   procesul  verbal   prin  adresa 

înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 6138/27.07.2012, proces verbal 

prin care  a fost ales preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a 

judeţului Ilfov, şi s-a propus ca stabilirea componenţei comisiilor de lucru să se 

facă în prima şedinţă a autorităţii.

Potrivit procesului verbal al  şedinţei Comitetului  de organizare pentru 

constituirea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov validarea 

nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov 

va avea loc în prima şedinţă a Consiliului Judeţean Ilfov.

În art. 19 din Anexa 1 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

787/2002 este prevăzut faptul că „Pentru activitatea desfăşurată în plen şi  

în comisii membrii autorităţii teritoriale de ordine publică au dreptul la o 

indemnizaţie  de  şedinţă  stabilită  de  Consiliul  General  al  Municipiului  

Bucureşti, respectiv de consiliile judeţene.”



Faţă de  cele precizate mai sus în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare, am întocmit prezentul raport pentru a însoţi Proiectul de Hotărâre 

alăturat. 

Direcţia Juridică şi Administraţie Publică                        Direcţia Economică

Director executiv                                                               Director executiv 
Ionel Florin NAE                                                                              Bogdan COSTEA

Şef serviciu juridic contencios                                         Şef serviciu  contabilitate

avizare, legalitate acte,                                                             salarizare

Irina SULIMAN                                                               Melania RUSNAC
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