
 
HOTĂRÂREA NR. _____ 

din __________________ 2021 
 

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: 13867/15.12.2021 

 
Consiliul Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere referatul de aprobare al 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. 185 din 27 iulie 2021 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. 461, nr. 462 şi 
nr. 463 din 26 noiembrie 2021 privind desemnarea a 3 reprezentanţi ai comunităţii judeţului 
Galaţi în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 530/09.07.2021 a Corpului Naţional al Poliţiştilor, Consiliul 
Teritorial Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi  cu nr. 8017/15.07.2021; 

Având în vedere procesul verbal nr. 13.121/14.12.2021 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. 13.122  din 14 decembrie 2021, înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 
13.867 din 14 decembrie 2021; 

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (5) 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 Anexă la Hotărârea 
Guvernului nr. 787/2002; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. g) din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 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: 

 

Sandu Mitică  - consilier judeţean - membru 

Naggar Andreea - Anamaria - consilier judeţean - membru 

Adumitroaiei Răzvan Ionuţ - consilier judeţean - membru 

Constandachi Constantina - consilier judeţean - membru 

Iosif Iulian - consilier judeţean - membru 

Alexandru Adrian – Dănuţ - consilier judeţean - membru 
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Cristea Paul - Subprefectul Judeţului Galaţi - membru de drept 

Mototolea Cornel - Inspector şef, Inspectoratul de Poliţie 
al Judeţului  Galaţi 

- membru de drept 

Simionel Florin - Inspector Şef, Şeful Inspectoratului de 
Jandarmi Judeţean Galaţi 

- membru de drept 

Toma Ion - Inspector Şef, Şeful Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă “General 
Eremia Grigorescu” al Judeţului Galaţi 

- membru de drept 

Secuianu George - Șeful Serviciului Teritorial al Poliției de 
Frontieră Române Galaţi 

- membru de drept 

Hahui  Petrică - Director General, Şeful Poliţiei Locale 
Galaţi; 

- membru de drept 

Bîclea Viorel - reprezentantul Corpului Naţional al 
Poliţiştilor 

- membru 

Gîrneaţă Romică - reprezentant al comunităţii judeţului 
Galaţi 

- membru 

Ursulică Constantin - reprezentant al comunităţii judeţului 
Galaţi 

- membru 

Oancea Moise-Cornel - reprezentant al comunităţii judeţului 
Galaţi 

- membru 

 

 Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se comunică: persoanelor 
nominalizate, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, Inspectoratului de Jandarmi 
Judeţean Galaţi, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “General Eremia Grigorescu” al 
Judeţului Galaţi, Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Române Galaţi, Poliţiei Locale 
Galaţi, Corpului Naţional al Poliţiştilor. 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier Laurenţiu Goea 
1 ex/.14.12.2021 

Secretarul General al Judeţului, 
Ionel Coca 

 

Contrasemnează pentru legalitate: 
Secretarul General al Județului, 

Ionel Coca  



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                  
Nr. 13867/15.12.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind validarea desemnării 

nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi 
 
 În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind 
organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 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, șeful serviciului teritorial al Poliției de Frontieră Române şi şeful 
poliţiei locale din municipiul reşedinţă de judeţ. Alin. (5) al aceluiaşi articol prevede: 
“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” 
 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 București, respectiv de consiliul judeţean”. 
 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 185 din 27 iulie 2021 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. 461, nr. 462 şi nr. 463 din 
26 noiembrie 2021 au fost desemnaţi 3 reprezentanţi ai comunităţii judeţului Galaţi în cadrul 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi. 
 Prin adresa nr. 530 din 09 iulie 2021 a Corpului Naţional al Poliţiştilor, Consiliul 
Teritorial Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 8.017 din 15 iulie 2021, 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. 
 Solicităm 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,  se supune 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  

 

 

 

 
Consilier Laurenţiu Goea 
1 ex/.14.12.2021 

Secretarul General al Judeţului, 
Ionel Coca 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate  
NR. 13867/15.12.2021 
  

RAPORT DE SPECIALITATE 
 la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind validarea desemnării 

nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi 
 

 Prin referatul de aprobare la proiectul de hotărâre alăturat, iniţiatorul, domnul Fotea 

Costel, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, propune un proiect de hotărâre a Consiliului 

Judeţean Galaţi, obiectivul urmărit fiind 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, șeful serviciului teritorial al Poliției de Frontieră Române şi şeful 

poliţiei locale din municipiul reşedinţă de judeţ. 

 b) starea de drept - prin faptul că proiectul de hotărâre este susţinut de dispoziţiile art. 7 

din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică aprobat 

prin Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 787/2002 precum şi prevederile art. 17 alin. (5) din 

Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

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

fi supus dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
 
Direcţia de Dezvoltare 

Regională 
 

Direcția Programe Direcţia Economie şi 
Finanţe 

Direcția 
Tehnică 

Director Executiv 
Angheluță Laura-Delia 

 
 
 

Director Executiv 
Epure Camelia 

Director Executiv, 
Stoica George 

Director Executiv 
Măciucă Radu 

 
Direcţia Arhitect Şef Direcţia Patrimoniu Serviciul Contencios şi 

probleme juridice 
 

____________________ 
Director Executiv adj., 

Hălăşag Sorin 
Şef serviciu 

Nedelcu Georgeta-Alina 
 
 
 
 
 
Consilier Laurenţiu Goea 
1 ex/.14.12.2021 

Secretarul General al Judeţului, 
Ionel Coca 

 


