
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                     PROIECT  DE   HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării calităţii de membru în Autoritatea Teritorială de Ordine 

Publică a Judeţului Ilfov a domnului Şerban Ion 

Consiliul Judeţean Ilfov;
Având în vedere:

− Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului  Judeţean  Ilfov 

nr._____/_______2010; 

− Raportul  Direcţiei  Juridice  şi  Administraţie  Publică  din  cadrul  Consiliului  Judeţean Ilfov 

înregistrat   cu  nr. _____/________2010;

− Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală,  juridică,  apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

− Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.13/2010  privind încetarea exercitării temporare a 

funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către domnul Şerban Ion;

− Ţinând cont de prevederile art.17 din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea 

Poliţiei  Române,  modificată  şi  completată  şi  ale  art.7  şi  art.9  din  Anexa  1  la  Hotărârea 

Guvernului  nr.787/2002 privind aprobarea  Regulamentului  de organizare  şi  funcţionare  a 

autorităţii teritoriale de ordine publică;

În baza  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  constată  încetarea  calităţii  de  membru  al  Autorităţii  Teritoriale  de  Ordine 

Publică a Judeţului Ilfov a domnului Şerban Ion.



Art.2  Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 69/2009  privind modificarea componenţei 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Ilfov şi Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov 

nr.67/2008 privind desemnarea  componenţei  nominale  a  membrilor  Autorităţii  Teritoriale  de 

Ordine Publică a Judeţului Ilfov,  se  modifică corespunzător. 

Art.3 Direcţiile  de specialitate  din cadrul Consiliului Judeţean  vor  aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE

Cristache Rădulescu

Avizează,

SECRETAR AL JUDEŢULUI
Monica Trandafir

Nr._____
Din ____________ 2010



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL  JUDEŢEAN

Nr.______/_________2010

EXPUNERE DE MOTIVE

   La  data  de  08.01.2010  a  fost  publicată  în  Monitorul  Oficial  al  României  partea  I, 

Hotărârea Guvernului nr.13/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de 

subprefect al judeţului Ilfov de către domnul Şerban Ion.

În conformitate cu  prevederile  art.9 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr.787/2002 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine 

publică, calitatea de membru al autorităţii teritoriale de ordine publică se pierde în cazul în care 

titularul nu mai îndeplineşte funcţia care a determinat desemnarea sa.

Întrucât domnul Şerban Ion deţine calitatea de membru în cadrul Autorităţii Teritoriale de 

Ordine  Publică  a  Judeţului  Ilfov,  este  imperios  necesar  adoptarea  unei  hotărâri  privind 

constatarea încetării calităţii de membru în cadrul acestei Autorităţi.

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 Consiliului Judeţean 

Ilfov.

PREŞEDINTE
Cristache Rădulescu

VICEPREŞEDINTE                                                             VICEPREŞEDINTE
   Roman Gheorghe                                                                    Manicea Cristina

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL  JUDEŢEAN
Nr. ______/________2010

RAPORT

      În Monitorul Oficial al României partea I, nr.11 din data de 08 ianuarie 2010 a fost publicată 

Hotărârea Guvernului nr.13/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de 

subprefect al judeţului Ilfov de către domnul Şerban Ion.

Potrivit  prevederilor  art.9  din  Anexa  1  la  Hotărârea  Guvernului  nr.787/2002  privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, 

calitatea de membru al autorităţii teritoriale de ordine publică se pierde în cazul în care titularul 

nu mai îndeplineşte funcţia care a determinat desemnarea sa.

Întrucât domnul Şerban Ion deţine calitatea de membru în cadrul Autorităţii Teritoriale de 

Ordine  Publică  a  Judeţului  Ilfov,  este  necesar  adoptarea  unei  hotărâri  privind  constatarea 

încetării calităţii de membru în cadrul acestei Autorităţi.

Faţă de cele meţionate  şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare,  am întocmit 

prezentul raport pentru a însoţi proiectul de hotărâre alăturat.

    DIRECTOR EXECUTIV

Irina Suliman

Şef Serviciu Juridic-Contencios,
Avizare Legalitate Acte 

                                                                                                                                              Adela Steliana Ralea


