
 
 
 

 
HOTĂRÂREA NR. _____     

din __________________ 2020 
 

privind: desemnarea si validarea desemnării nominale a domnului Ionică Simbanu 
consilier judeţean, ca membru în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi 
Inițiatori: Costel Fotea – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi 
Dan-Lilion Gogoncea, Eugen Zaharia, Mitică Sandu, Ionel Vlad, Ionel Stan, Avram 
Trandafir – consilieri județeni.  
Numărul de înregistrare și data depunerii proiectului: 3104/13.03.2020 

Consiliul Județean Galați; 
 Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorilor; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcțiilor din aparatul de 
specialitate al Consiliului Județean Galați; 
 Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 5 - juridică, pentru administrație 
publică locală, de respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, de cooperare 
interinstituțională din cadrul Consiliului Județean Galați; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 49 din 20.02.2020  privind 
constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a 
mandatului de consilier judeţean al domnului Sorin CREŢU, consilier judeţean în cadrul 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 113 din 27.06.2016 privind 
validarea mandatului de consilier judeţean al domnului SIMBANU Ionică; 

Având în vedere adresa Partidului Naţional Liberal nr. 3104 din 10.03.2020; 
Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 218/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 Luând în considerare dispozițiile art. 4, art. 7 şi art. 9 din Regulamentul de organizare 
și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin Anexă la Hotărârea 
Guvernului nr. 787/2002; 
 Având în vedere prevederile art. 173 alin. (5) lit. g) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 
 În temeiul art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1. Se ia act de încetarea calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine 
Publică Galaţi a domnului Sorin CREŢU. 

Art.2. Se desemnează domnul Ionică SIMBANU consilier județean în cadrul 
Consiliului Judeţean Galaţi,  ca membru  în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galaţi. 

Art.3. Se validează desemnarea nominală a domnului Ionică SIMBANU consilier 
judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine 
Publică Galaţi 

Art.4. Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 234 din 21.12.2016 privind 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în cadrul Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică Galaţi se modifică în mod corespunzător. 

  Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel FOTEA 

 

 

 
 

Contrasemnează pentru legalitate: 
  Secretarul General al Județului, 

Ionel COCA 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI NR. 3104/13.03.2020 

 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind desemnarea şi validarea 
desemnării nominale a domnului Ionică SIMBANU, consilier judeţean, ca membru în 

cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi 
 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a fost înfiinţată în temeiul Legii nr. 218/2002, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare, privind organizarea şi funcţionarea 

Poliţiei Române, fiind un organism cu rol consultativ care funcţionează pe lângă consiliul 

judeţean şi a cărui activitate se desfăşoară în interesul comunităţii, în scopul asigurării bunei 

desfăşurări şi sporirii eficienţei serviciului poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială în 

care funcţionează, precum şi a creării unui climat de siguranţă şi securitate publică. 

 În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 218/2002 

privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 şi art. 7 din Regulamentul de 

organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin Anexă la 

Hotărârea Guvernului nr. 787/2002,  Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galaţi este 

constituită din şeful Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, un reprezentant al Corpului 

Naţional al Poliţiştilor, subprefect, 6 consilieri desemnaţi de Consiliul Judeţean Galaţi, 3 

reprezentanţi ai comunităţii desemnaţi de preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, şeful 

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Galaţi, şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

al Judeţului Galaţi şi şeful Poliţiei Locale Galaţi. Totodată, desemnarea nominală a membrilor 

acestui organism este validată de Consiliul Judeţean Galaţi. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 234 din 21.12.2016 a fost desemnat ca 

reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi, în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

Galaţi, domnul Sorin CREŢU. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 49 din 20.02.2020  se constată 

încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean 

al domnului Sorin CREŢU, consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, ca urmare 

a demisiei acestuia. 

Conform prevederilor art. 9 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a 

autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 

787/2002, calitatea de membru se pierde în cazul în care titularul nu mai îndeplineşte funcţia 

care a determinat desemnarea sa. 

Prin urmare, domnul Sorin CREŢU a pierdut calitatea de membru al Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Galaţi.  

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din acelaşi Regulament, membrii 

autorităţii teritoriale de ordine publică, care şi-au pierdut această calitate vor fi înlocuiţi cu alte 

persoane, desemnate şi validate în prima şedinţă în plen a consiliului judeţean. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 113 din 27.06.2020 a fost validat 

mandatul de consilier judeţean al domnului Ionică SIMBANU. 

Deoarece Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galaţi este un organism care îşi 

desfăşoară activitatea în interesul comunității, la nivel judeţean, este necesară completarea 

componenţei cu un reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi. 



 
Consilier asistent, 
Goea Laurenţiu-Gabi 
1 ex./__.03.2020 

Secretarul General al Judeţului, 
Ionel COCA 

 
 

Prin urmare, propunem desemnarea şi validarea desemnării nominale a domnului 

Ionică SIMBANU, consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, ca membru al 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi. 

Solicităm avizul Comisiei de specialitate nr. 5 - juridică, pentru administrație publică 

locală, de respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, de cooperare interinstituțională din 

cadrul Consiliului Județean Galați. 

 
 
 

Preşedintele Consiliului 
Judeţean Galaţi 
COSTEL FOTEA 

 
 
 

Consilier Județean 
EUGEN ZAHARIA 

Consilier Județean 
MITICĂ SANDU 

Consilier Județean 
IONEL VLAD 

 
 
 

Consilier Județean 
IONEL STAN 

 

 

 

 

Consilier Județean 
AVRAM TRANDAFIR 

 

 
Consilier Județean 

DAN-LILION GOGONCEA 
 
 

 



 
Consilier Goea Laurenţiu-Gabi 
1 ex./__.03.2020 

Secretarul General al Judeţului, Ionel COCA 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                    Nr. 3104/13.03.2020 
Direcțiile din aparatul de specialitate  
  

 
 

 RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind desemnarea si validarea 
desemnării nominale a domnului Ionică SIMBANU, consilier judeţean, ca membru în 
cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi 

  
 Prin referatul de aprobare la proiectul de hotărâre alăturat se propune ședinței în plen 
a Consiliului Judeţean Galaţi desemnarea şi validarea desemnării nominale a domnului 
Ionică SIMBANU, consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, ca membru în 
cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi. 
 Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele prevederi: 
- Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare:  
 - art. 17 alin. (2) – „Autoritatea teritorială de ordine publică este constituită din […] 6 
consilieri desemnați […] de consiliul județean [...].” 

- art. 17 alin. (5) - „Desemnarea nominală a autorității teritoriale de ordine publică este 
validată de […] către consiliul județean pentru o perioadă de 4 ani” 
- Regulamentul de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat 
prin Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 787/2002:  
 - art. 4 – „[…] consiliului judeţean, să desemneze câte 6 consilieri ca membri ai 
autorităţii teritoriale de ordine publică […]”. 
 - art. 7 – „Desemnarea nominală a membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică 
este validată […] de consiliul judeţean […]” 
 - art. 9 alin (1) – „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” 
 - art. 9 alin (2) – „Membrii autorităţii teritoriale de ordine publică, care şi-au pierdut 
aceasta calitate în condiţiile prevăzute la alin. (1) […], vor fi înlocuiţi cu alte persoane, 
desemnate conform art. 4 şi 5 şi validate în prima şedinţa în plen a […] a consiliului 
judeţean.” 
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ:  
 - art. 173 alin. (5) „Consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile 
legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: […] lit. g) 
ordinea publică”; 
 - art. 182 alin. (1) „În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă 
hotărâri cu majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz”; 
 - art. 196 alin. (1) „În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei 
publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau 
individual, după cum urmează: lit. a) consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri”. 
 În aceste condiţii, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
  

Direcția Economie și 
Finanțe 

Director executiv, 
George Stoica  

 
 

Direcția de Dezvoltare Regională 
Director executiv, 

Laura-Delia Angheluţă  

Direcţia Programe 
Director executiv, 
Camelia Epure  

Direcția Arhitect Șef 
Arhitect Șef,  

Mărioara Dumitrescu 
 
 

Direcția Patrimoniu 
Director executiv, 

Constantin Cristea 

Direcţia Tehnică 
Director executiv, 

Elena Săndulache 

 Serviciul Contencios și 
Probleme juridice 

Șef serviciu, 
Andrei Mișurnov 

 

 

\ 


