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HOTĂRÂREA NR. _____     

din __________________ 2022 
 

privind: desemnarea şi validarea desemnării nominale a doamnei Liliana 
CAMBANACHE şi a doamnei Elena GROSU, consilieri judeţeni, ca membri în cadrul 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi 
Inițiator: Costel Fotea – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi 
Numărul de înregistrare și data depunerii proiectului: 9.831/29.08.2022 

Consiliul Județean Galați; 
 Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului; 
 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. 192 din 29.06.2022  privind 
constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului 
de consilier judeţean al doamnei Andreea-Anamaria NAGGAR, consilier judeţean în cadrul 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere solicitarea Vicepreședintelui Consiliului Judeţean Galaţi, domnul Mitică 
Sandu, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 9831 din 18.08.2022; 

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. (1), lit. d) şi alin. (5) lit. g) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

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 doamnei Andreea-Anamaria NAGGAR. 
 Art.2. Se ia act de încetarea calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine 
Publică Galaţi a domnului Mitică SANDU. 

Art.3. Se desemnează doamna Liliana CAMBANACHE şi doamna Elena GROSU, 
consilieri județeni în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi,  ca membri  în Autoritatea Teritorială 
de Ordine Publică Galaţi. 

Art.4. Se validează desemnarea nominală a doamnei Liliana CAMBANACHE şi a 
doamnei Elena GROSU, consilieri judeţeni în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, ca membri ai 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi 

Art.5. Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 324 din 21.12.2021 privind validarea 
desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi se modifică în 
mod corespunzător. 

  Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

                  Ionel Coca 

Contrasemnează pentru legalitate: 
 Secretarul General al Judeţului, 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                  
Nr. 9.831/29.08.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind desemnarea şi 

validarea desemnării nominale a a doamnei Liliana CAMBANACHE şi a doamnei 
Elena GROSU, consilieri judeţeni, ca membri în cadrul 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 Anexă 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 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. 
 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.  
 Conform prevederilor art. 9 alin. (2) din acelaşi Regulament, membrii autorităţii 
teritoriale de ordine publică, care şi-au pierdut aceasta calitate sau ca urmare a altor motive 
care îi împiedică sa îşi îndeplinească în mod corespunzător atribuţiile conferite de această 
calitate vor fi înlocuiţi cu alte persoane, desemnate şi validate în şedinţă în plen a consiliului 
judeţean. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 192 din 29.06.2022  se constată 
încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al 
doamnei Andreea-Anamaria NAGGAR, consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean 
Galaţi, ca urmare a demisiei acesteia. 
 Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 9831 din 18.08.2022, domnul 
Mitică Sandu, consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, a renunţat la calitatea 
de membru în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi. 
 Având în vedere dispoziţiile art. 173 alin. (5) lit. g) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, conform căruia „[…] consiliul judeţean 
asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes judeţean privind […] ordinea publică […]”, se impune desemnarea 
şi validarea desemnării nominale a celor doi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în 
cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi. 

Facem precizarea că actul administrativ astfel iniţiat nu are caracter normativ, în sensul 
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 
completările ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfăşurarea procedurii de dezbatere 
publică. 
 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 desemnarea şi validarea desemnării 
nominale a a doamnei Liliana CAMBANACHE şi a doamnei Elena GROSU, consilieri judeţeni, 
ca membri în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA  
 

Consilier Laurenţiu Goea                                                                                                        Secretar General al Judeţului, 
29.08.2022/1 ex.                                                                                                                               Ionel Coca 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate  
Nr. 9.831/29.08.2022 
 
  

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind desemnarea şi 
validarea desemnării nominale a a doamnei Liliana CAMBANACHE şi a doamnei 
Elena GROSU, consilieri judeţeni, ca membri în cadrul Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică Galaţi 
 
 Prin referatul de aprobare la proiectul de hotărâre alăturat, iniţiatorul, domnul Costel 

FOTEA, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, propune un proiect de hotărâre şedinţei în 

plen, obiectivul urmărit fiind desemnarea şi validarea desemnării nominale a doamnei Liliana 

CAMBANACHE şi a doamnei Elena GROSU, consilieri judeţeni, ca membri în cadrul Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Galaţi 

 Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele: 

 a) starea de fapt – Autoritatea teritorială de ordine publică este un 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. 9 

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. (2) din 

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

modificările şi completările ulterioare. 

 În consecinţă, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întrunește condiţiile de legalitate şi 

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