
 
                                                                       

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din __________________ 2017 
 

privind: validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine 
Publică Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 19004/13.02.2017 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 5 juridică, pentru 
administraţie publică locală, de respectare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de 
cooperare interinstituţională a Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 234 din 21 decembrie 
2016 privind desemnarea nominală a 6 consilieri judeţeni din cadrul Consiliului Judeţean 
Galaţi ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi; 

Având în vedere Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 34, nr. 35 
şi nr. 36 din 31 ianuarie 2017 privind desemnarea a 3 reprezentanţi ai comunităţii judeţului 
Galaţi în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 193 din 07 februarie 2017 a Corpului Naţional al 
Poliţiştilor, Consiliul Teritorial Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi  cu nr. 19004 
din 08 februarie 2017; 

Având în vedere procesul verbal încheiat în şedinţa de constituire a Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică Galaţi transmis Consiliului Judeţean Galaţi de către Comitetul 
de organizare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi prin adresa nr. 1059  din 06 
februarie 2017, înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 1396 din 07 februarie 2017; 
 Având în vedere prevederile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 218/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 5 şi art. 7 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Anexa la Hotărârea 
Guvernului nr. 787/2002; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  

Art.1. Se validează desemnarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică Galaţi, după cum urmează: 
- Dan-Lilion Gogoncea – membru – consilier judeţean;  
- Eugen Zaharia – membru – consilier judeţean; 
- Mitică Sandu – membru – consilier judeţean; 
- Romulus-Lucian Iaru – membru – consilier judeţean; 
- Gheorghe Dima – membru – consilier judeţean; 
- Sorin Creţu – membru – consilier judeţean; 
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- Răzvan-Daniel Olaru – membru de drept – Subprefectul Judeţului Galaţi; 
- Cornel Mototolea – membru de drept – Inspector şef, Inspectoratul de Poliţie al 

Judeţului  Galaţi; 
- Dănuţ Vasilică – membru de drept – Inspector Şef, Şeful Inspectoratului de Jandarmi 

Judeţean Galaţi; 
- Ion Toma – membru de drept – Inspector Şef, Şeful Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă “General Eremia Grigorescu” al Judeţului Galaţi; 
- Petrică Hahui  – membru de drept – Director General, Şeful Poliţiei Locale Galaţi; 
- Viorel Bîclea – membru  – reprezentantul Corpului Naţional al Poliţiştilor; 
- Trandafir Avram – membru – reprezentantul comunităţii judeţului Galaţi; 
- Horga Emil – membru – reprezentantul comunităţii judeţului Galaţi; 
- Cristea Maricel – membru – reprezentantul comunităţii judeţului Galaţi. 
 

 Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se comunică: 
persoanelor nominalizate, Direcţiei Economie şi Finanţe din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, 
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Galaţi; Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
“General Eremia Grigorescu” al Judeţului Galaţi; Poliţiei Locale Galaţi; Corpului Naţional al 
Poliţiştilor, secretariatului executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi. 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Contrasemnează pentru legalitate: 

Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                  
Nr. 19004/13.02.2017 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi 

 

 Autoritatea teritorială de ordine publică este un organism cu rol consultativ, fără 
personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă fiecare consiliu judeţean 
şi care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale 
de ordine publică, aprobat prin Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 787/2002. Scopul 
organismului este de a asigura buna desfăşurare şi sporirea eficienţei serviciului 

poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează. 
 În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 autoritatea 
teritorială de ordine publică este constituită din şeful inspectoratului de poliţie judeţean, un 
reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor, subprefect, 6 consilieri desemnaţi de 
consiliul judeţean, 3 reprezentanţi ai comunităţii desemnaţi de preşedintele consiliului 
judeţean, şeful inspectoratului judeţean de jandarmi, şeful inspectoratului pentru situaţii de 
urgenţă judeţean şi şeful poliţiei locale din municipiul reşedinţă de judeţ. 
 Art. 7 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 787/2002 prevede că „desemnarea 
nominală a membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este validată de Consiliul 

General al Municipiului Bucuresti, 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 alin. (3) din Legea nr. 218/2002 prevede că „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.” 
 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 234 din 21 decembrie 2016 au fost 
desemnaţi 6 consilieri judeţeni din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi ca membri ai 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi. 
 Prin dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 34, nr. 35 şi nr. 36 din 
din 31 ianuarie 2017 au fost desemnaţi 3 reprezentanţi ai comunităţii judeţului Galaţi în 
cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi. 
 Prin adresa nr. 193 din 07 februarie 2017 a Corpului Naţional al Poliţiştilor, Consiliul 
Teritorial Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 19004 din 08 februarie 
2017, a fost desemnat  reprezentantul Corpului Naţional al Poliţiştilor în cadrul Autorităţii 
Teritoriale De Ordine Publică Galaţi; 
 Având în vedere că procedura de constituire a autorităţii teritoriale de ordine publică 
a fost îndeplinită în conformitate cu prevederile Legii 218/2002 şi ale Hotărârii Guvernului 
nr. 787/2002, aşa cum reiese şi din conţinutul procesului-verbal al şedinţei de constituire a 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi, se impune validarea desemnării nominale a 
membrilor  Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi. 
 Solicit raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Judeţean 
Galaţi - comisia juridică, pentru administraţie publică locală, de respectare a drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională. 
 În  baza  considerentelor  mai  sus  expuse,  supun spre dezbatere şedinţei în plen a 
Consiliului Judeţean Galaţi proiectul de hotărâre privind validarea desemnării nominale a 
membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea  



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate  
Nr. 19004/13.02.2017 

 
  

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 la proiectul de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi 

 
 

 Prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre se propune şedinţei în plen 

validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi. 

 Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele: 

 a) starea de fapt – Autoritatea teritorială de ordine publică este organism cu rol 

consultativ, fără personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă fiecare 

consiliu judeţean.  

 Autoritatea teritorială de ordine publică este constituită din şeful inspectoratului de 

poliţie judeţean, un reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor, subprefect, 6 consilieri 

desemnaţi de consiliul judeţean, 3 reprezentanţi ai comunităţii desemnaţi de preşedintele 

consiliului judeţean, şeful inspectoratului judeţean de jandarmi, şeful inspectoratului pentru 

situaţii de urgenţă judeţean şi şeful poliţiei locale din municipiul reşedinţă de judeţ. 

 b) starea de drept - prin faptul că proiectul de hotărâre este susţinut de dispoziţiile 

art. 4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică 

aprobat prin Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 787/2002 precum şi prevederile art. 17 alin. 

(2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

Prezentul Raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu art. 54 lit. „b” din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi. 

 În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate şi 

poate fi supus dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
 
 

Direcţia Economie şi 

Finanţe 

Director executiv, 

George Stoica 

Direcţia de Dezvoltare 

Regională 

Director executiv, 

Carmen Epure 

Direcţia Arhitect Şef 

Arhitect Şef, 

Dumitrescu 

Mărioara 

 

 

 

Direcţia Patrimoniu 
Director executiv, 

Cristea Constantin 
 

 

Serviciul Contencios şi Probleme juridice 

Şef serviciu, 

Mişurnov Andrei 

 


