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 JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

 PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea  Planului Strategic pentru anul 2010  al 

           Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov ;
Având în vedere :
− Hotărârea     Autorităţii    Teritoriale    de    Ordine Publică   a    Judeţului 

Ilfov nr.1/ 19.03.2010;

− Expunerea  de  motive  a  preşedintelui  şi  vicepreşedinţilor  Consiliului 

Judeţean Ilfov nr. 2207 /19.03.2010;

− Raportul Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov 

nr. 2208 /19.03. 2010;

− 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;

− Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.67/18.12.2008 privind validarea 

desemnării  nominale  a  membrilor  Autorităţii  Teritoriale  de  Ordine 

Publică a judeţului Ilfov, cu modificările şi completările ulterioare ;



− Dispoziţiile   art.20-23  din  Hotărârea  Guvernului  nr.787/2002  privind 

aprobarea  Regulamentului   de  organizare  şi  funcţionare  a  autorităţii 

teritoriale de ordine publică;

− Prevederile  art.18 lit.,,a”  din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare;

În  temeiul  dispoziţiilor  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  aprobă   Planul  Strategic  pentru  anul  2010  al  Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Ilfov şi indicatorii de performanţă 

minimali  pentru  Inspectoratul  Judeţean  de  Poliţie  Ilfov  pe  anul  2010, 

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2  Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Judeţului Ilfov şi  Inspectoratul 

Judeţean  de  Poliţie  Ilfov   vor  aduce  la  îndeplinire  prevederile  prezentei 

hotărâri.

PREŞEDINTE

Cristache Rădulescu

Avizează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI

Monica Trandafir
Nr.____

Din _________ 2010
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 EXPUNERE DE MOTIVE

        În conformitate cu prevederile art.17 alin.1 din Legea nr.218/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, modificată şi completată, ,, 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 legale sus menţionate a fost adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Ilfov nr.67/18.12.2008 privind validarea desemnării nominale a 

membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov ;

− Articolul 18 lit.,,a” din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române, modificată şi completată, ,, Autoritatea teritorială de ordine publica are  

următoarele atribuţii:

    a) contribuie la elaborarea planului de activităţi şi la fixarea obiectivelor şi  

indicatorilor de performanta minimali, având ca scop protejarea intereselor comunităţii şi  

asigurarea climatului de siguranţa publica; ”

− Potrivit dispoziţiillor art.20-23 din Hotărârea Guvernului nr.787/2002  privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de 

ordine publică: 

− ,, Art.20  Anual, în cursul lunii decembrie, pe baza concluziilor desprinse în urma 

consultării populaţiei şi a celor rezultate din analiza situaţiei operative la nivelul  

unităţii administrativ-teritoriale, se întocmeşte un plan strategic pentru anul  

următor, cuprinzând principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unităţile de  

poliţie şi indicatorii de performanţă  minimali.

− Art.21 Planul va fi analizat în consiliul de conducere al Direcţiei generale de poliţie  

a municipiului Bucureşti, respectiv al inspectoratului de poliţie judeţean,  



prezentându-se autorităţii un raport asupra resurselor materiale şi umane necesare  

îndeplinirii obiectivelor stabilite, precum şi cu privire la modalităţile practice  

preconizate pentru realizarea indicatorilor de performanta minimali.

    ART. 22 Cu aceste amendamente planul va fi supus aprobării plenului autorităţii  

teritoriale de ordine publica şi va fi prezentat în prima şedinţa a Consiliului General al  

Municipiului Bucureşti, respectiv a consiliului judeţean, un extras al acestuia fiind dat  

publicităţii.

    ART. 23 Planul strategic anual va avea următoarele capitole:

    a) obiectivele naţionale prioritare, identificate în programul de guvernare şi în planul de  

activităţi al Ministerului de Interne şi al Poliţiei Romane;

    b) obiectivele şi priorităţile de interes local;

    c) indicatorii de performanţă  minimali pentru serviciul poliţienesc;

    d) bugetul şi dotarea poliţiei, cu specificarea alocaţiilor bugetare şi a nevoilor de 

suplimentare a acestora din surse extrabugetare.

Faţă de cele precizate  mai sus şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare , am 

iniţiat proiectul de hotărâre alăturat pe care îl supunem spre dezbatere şi adoptare 

Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,

Cristache Rădulescu

VICEPREŞEDINTE,                                                               VICEPREŞEDINTE,

   Roman Gheorghe                                                                   Cristina Manicea
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RAPORT

        În  conformitate  cu  prevederile  art.17  alin.1  din  Legea  nr.218/2002  privind 

organizarea  şi  funcţionarea  Poliţiei  Române,  modificată  şi  completată,  ,, 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  legale  sus  menţionate  a  fost  adoptată  Hotărârea 

Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.67/18.12.2008  privind  validarea  desemnării  nominale  a 

membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov ;

Articolul  18  lit.,,a”  din  Legea  nr.218/2002  privind  organizarea  şi  funcţionarea 

Poliţiei Române, modificată şi completată, ,, Autoritatea teritorială de ordine publica  

are următoarele atribuţii:

    a)  contribuie  la  elaborarea  planului  de  activităţi  şi  la  fixarea  obiectivelor  şi  

indicatorilor de performanta minimali, având ca scop protejarea intereselor comunităţii şi  

asigurarea climatului de siguranţa publica; ”

Potrivit  dispoziţiillor  art.20-23  din  Hotărârea  Guvernului  nr.787/2002   privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine 

publică: 

,, Art.20  Anual, în cursul lunii decembrie, pe baza concluziilor desprinse în urma  

consultării  populaţiei  şi  a  celor  rezultate  din  analiza  situaţiei  operative  la  nivelul  

unităţii  administrativ-teritoriale, se întocmeşte un plan strategic pentru anul următor,  

cuprinzând  principalele  obiective  ce  trebuie  îndeplinite  de  unităţile  de  poliţie  şi  

indicatorii de performanţă  minimali.

Art.21  Planul va fi  analizat  în consiliul  de conducere al Direcţiei  generale de  

poliţie  a  municipiului  Bucureşti,  respectiv  al  inspectoratului  de  poliţie  judeţean,  



prezentându-se  autorităţii  un  raport  asupra  resurselor  materiale  şi  umane  necesare  

îndeplinirii  obiectivelor  stabilite,  precum  şi  cu  privire  la  modalităţile  practice  

preconizate pentru realizarea indicatorilor de performanta minimali.

    Art. 22 Cu aceste amendamente planul va fi supus aprobării plenului autorităţii  

teritoriale de ordine publica şi va fi  prezentat în prima şedinţa a Consiliului General al  

Municipiului  Bucureşti,  respectiv  a  consiliului  judeţean,  un  extras  al  acestuia  fiind  dat  

publicităţii.

    Art. 23 Planul strategic anual va avea următoarele capitole:

    a) obiectivele naţionale prioritare, identificate în programul de guvernare şi în planul de  

activităţi al Ministerului de Interne şi al Poliţiei Romane;

    b) obiectivele şi priorităţile de interes local;

    c) indicatorii de performanţă  minimali pentru serviciul poliţienesc;

    d)  bugetul  şi  dotarea  poliţiei,  cu  specificarea  alocaţiilor  bugetare  şi  a  nevoilor  de  

suplimentare a acestora din surse extrabugetare.

Prin  adresa  Inspectoratului   General  de  Poliţie  Ilfov  este  înaintat  Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Ilfov, Planul Strategic al Inspectoratului de Poliţie 

al Judeşului Ilfov pentru anul 2011 şi anexa cu Indicatorii Minimali de Performanţă, care a 

fost  aprobat  prin  Hotărârea  Autorităţii  Teritoriale  de  Ordine  Publică  a  Judeţului  Ilfov 

nr.1/27.01.2011  .

  Având în vedere cele menţionate şi ţinând cont de prevederile legale în materie, 

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 Steliana Ralea
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