
ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

                                                      PROIECT   DE   HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii  Consiliului Judeţean Ilfov  nr. 67/2008
  privind  validarea  desemnării  nominale  a membrilor   Autorităţii Teritoriale

  de Ordine  Publică  a judeţului  Ilfov 

Consiliul Judeţean Ilfov;

Având în vedere:

− Adresa  Inspectoratului  de Poliţie  al Judeţului  Ilfov   înregistrată  la Consiliul 
Judeţean Ilfov  cu nr. 5580/16.06.2010.

− Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Ilfov 
nr.________2010; 

− Raportul   Direcţiei   Juridice   şi   Administraţie   Publică    înregistrat    cu 
 nr. ___________2010;

− Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

În baza art.17 alin.2 din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Române, modificată şi completată şi art. 5 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare  a  Autorităţii  Teritoriale  de  Ordine  Publică,  aprobat  prin  Hotărârea 
Guvernului nr.787/2002;

În temeiul  art. 45, 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  domnul  Nica  Emanuel Marin – şef al  Inspectoratului 
de Poliţie  al Judeţului  Ilfov, în locul  domnului  Zburătură  Viorel,   ca membru al 
Autorităţii teritoriale de ordine publică a judeţului Ilfov.



Art.2  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.  67/2008,  se  modifică 
corespunzător. 

Art.3 Direcţiile  de specialitate   vor  aduce la îndeplinire  prevederile prezentei 
hotărâri.

PREŞEDINTE,
Cristache Rădulescu

Avizează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Monica Trandafir

Nr._____
Din ____________ 2010



ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

Nr._____________2010

EXPUNERE DE MOTIVE

            În conformitate  cu  art  17, alin. 2  din Legea nr. 218/2002 privind  organizarea 

şi  funcţionarea  Poliţiei  Române  modificată şi  completată ,,,,Autoritatea teritorială 

de ordine publica 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.      

          În  conformitate  cu art. 5 din Regulamentul  de organizare  şi  funcţionare a 

Autorităţii  teritoriale   de ordine publică , aprobat  prin   Hotărârea   Guvernului  nr. 

787/2002 ,,Subprefectul, şeful Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti,  

respectiv şeful inspectoratului de poliţie judeţean şi şeful Corpului gardienilor publici  

al municipiului Bucureşti, respectiv al judeţului, sunt membri de drept ai autorităţii  

teritoriale de ordine publica.

         Prin adresa nr. 5580/16.06.2010 Inspectoratul  de Poliţie ne  aduce la  cunoştinţă 

că   începând  cu data de  15.06.2010   domnul  comisar   şef  de poliţie  Nica 

Emanuel  Marin   a fost  numit  şef  al Inspectoratului  de Poliţie  al Judeţului  Ilfov 

fiind  desemnat   membru  al Autorităţii  Teritoriale  de Ordine   Publică   Ilfov.



       Faţă  de  aceste  aspecte  am iniţiat  Proiectul  de hotărâre  alăturat,  pe care  îl 

supunem spre dezbatere şi adoptare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,
Cristache Rădulescu

VICEPREŞEDINTE,                                                             VICEPREŞEDINTE,
   Roman Gheorghe                                                                    Manicea Cristina
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RAPORT

Nr._____________2010

         Prin adresa  nr. 5580/16.06.2010 Inspectoratul  de Poliţie ne  aduce la  cunoştinţă 

că   începând  cu data de  15.06.2010   domnul  comisar   şef  de poliţie  Nica 

Emanuel  Marin   a fost  numit  şef  al Inspectoratului  de Poliţie  al Judeţului  Ilfov 

fiind  desemnat   membru  al Autorităţii  Teritoriale  de Ordine   Publică   Ilfov.

         Conform  art.  17, alin. 2 din Legea nr. 218/2002 privind  organizarea  şi 

funcţionarea  Poliţiei  Române  modificată şi  completată ,,,,Autoritatea teritorială de 

ordine publica 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.

        În  conformitate   cu   art. 5  din Regulamentul  de organizare  şi  funcţionare a 

Autorităţii  teritoriale   de ordine publică , aprobat  prin   Hotărârea   Guvernului  nr. 

787/2002. ,,Subprefectul, şeful Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti,  

respectiv şeful inspectoratului de poliţie judeţean şi şeful Corpului gardienilor publici  

al municipiului Bucureşti, respectiv al judeţului, sunt membri de drept ai autorităţii  

teritoriale de ordine publica.



       Urmare celor menţionate  am întocmit Proiectul de hotărâre alăturat, supus spre 

dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

              Director executiv,
                  Irina Suliman

Şef Serviciu Juridic-Contencios,
Avizare Legalitate Acte,

                                                                                                                                Adela Ralea


