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r#20/EC7.tiC HOThRillRE Me' 
privind modificarea Hoteireirii Consiliului Judetean lalomita nr. 80/2Z04.2021 privind 
validarea membrilor desemnati al Autorit ţ ii Teritoriale de Ordine Publicei lalomita, 

cu modificeirlle ulterioare 

Cons,liul Judetean lalomita, 
Avand isn vedere: 
- Referatul de aprobare nr.jh 091 /2022-  6--  din 47 .09.2022 al Presedintelui 

Consiliului Judetean lalomita, 
Examineind : 
- Hotă rarea Consiliului Judetean lalomita nr.80/27.04.2021 privind validarea 

membrilor desemna ţ i ai Autorită tii Teritoriale de Ordine Publică  Ialomi ţ a, cu modifică rile 
ulterioare; 

- Dispozitla Presedintelui Consiliului Juderean lalomita nr. 375 din 09.09.2022 privind 
modificarea Dispozitiei nr. 114 din 31.03.2021 privind desemnarea a trei reprezentanti oi 
comunită tii în cadrul Autorit ă tii Teritoriale de Ordine Public' lalomita; 

- Raportul de specialitate nr. X0/46 /2022 -  Edin  /6.09.2022 al Directiei 
Coordonare Organizare; 

- Avizul nr. 	/2022 — 	din 	.09.2022 al Comisiei juridice, de 
drepturi, obligati' ş i incompatibilită ti, 

În  conformitate Cu: 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) si olin. (5) lit. g) din Ordonanta de Urgen ţă  a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile i cornplet ă rile 
ulterioare; 

prevederile Hotă reirii Guvemului nr. 787/2002 privind aprobarea Reguiamentului 
de organizare ifunc ţ ionare a autorită tii teritoriale de ordine publică ; 

prevederile art. 47 alin. (4) si art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică  legislativă  pen tru elaborarea actelor normative, cu modific ă rile 5i cornplet ă rile 
ulterioare; 

- prevederile art. 45 din Regulamentul de organizare i functionare al Consiliului 
Judetean lalomita, aprobat prin Hot ă reirea Consiliului Judetean lalomita nr. 46 din 
30.03.2021, cu modific ă rile complet ă rile ulterioare; 

Tr) temeiul art. 196 alin. (1), lit, a) din Ordonanta de Urgent ă  a Guvemului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile i completă rile uiterioare, 
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HOTARA5TE: 

Art.1 La Hotă rarea Cons/!lulu' Judetean lalomita nr. 80/27.04.2021 privind validarea 
membrilor desemnati ai Autorit ă tii Teritoriale de Ordine Public ă  lalomita, articolul 1 se 
modifică  si va avea urm ă torul cuprins: 

"Art.1 Se valideaz ă  membrii desemnati ai Autorit ă tii Teritoriale de Ordine Pub/1c6 
lalomita, dup ă  cum urmeaz ă : 

1. Tonita MANEA 
2. Raul lone! BELC1UG 

3. Castel Marius Dobre 

4. Laurentiu BACU 

5. Valentin NEDELCU 
6. Gabriel RĂ CEANU 
7. Nicoleta TOMA 
8. Stefan ALEXANDRU 
9. Aurel Alexandru BALOV 
10. Gigi PETRE 
11. Ciprian Viorel RADULESCU 
12. Leon/do MANDACHE 
13. Marius Daniel URJUMA 
14. Petronel TUDOR 
15. Andreea LOGH1N  

- Sub prefect al judetului lalomita 
- Inspector Ş ef at Inspectoratului Judetean de 
Politie lalomita 

- inspector sef at lnspectoratului de Jan darmi 
Judetean lalomita 

- Inspector Ş ef al lnspectoratului Judetean 
de Urgentă  "Barbu Catargiu" 

- Ş eful Politlei Locale Slobozia 
consilier judetean 

- consilier judetean 
consilier judetean 

- consilier judetean 
- cons/tier judetean 
- cons/tier judetean 

reprezentant al cornunită tii 
reprezentant al comunită tii 

- reprezentant al comunită tii 
- reprezentant al Corpului National at Politi.stilor." 

Art.11 Prin grija Secretarului general al judetului lalomita, prezenta hot ă r6re se 
comunică , spre ducere la indeplinire, persoanelor nominalizate la art. 1, spre stiint ă  
Institutiei Prefectului — Judetul lalomita, urm ă nd a fi publicată  pe site-ul Consiliului 
Judetean lalomita, sectiunea „Monitorul Oficial al Judetului". 

PRE$EDINTE, 
MARIAN PAVEL 
	

Avizat, 
Secretarul General al judeţ ului Ialomita 

Adrian Robert IONESCU 

Nr. 
	

Rd/Oc 

Adoptată  la Slobozia 
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REFERAT DE APR OBARE 
la proiectul de hoteiritre privind modificarea Hoteiretrii Consiliului Judelean Ialomita 

hr. 80/27.04.2021 privind validarea membrilor desemnati ai 
Autoriteitii Teritoriale de Ordine Publicei Ialomita, cu modificetrile ulterioare 

Prin proiectul de hot ă rdre supus dezbaterii se propune modificarea Hot' eirdrii 
Consiliului Jude ţ ean Ialomita nr. 80/27.04,2021 privind validarea membrilor desemnati ai 
Autorit ăţ ii Teritoriale de Ordine Publicci Ialorni ţ a,  cu modificeirile ulterio are. 

In conformitate Cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea ş ifuncţ ionarea 
Politiei Romane, republicat ă , autoritatea teritorialei de ordine public ă  este un organism cu rol 
consultativ, a ceirui activitate se desfilsoar'd in interesul comunit ă tii, avand ca scop principal 
protejarea intereselor comunit4ii si asigurarea climatului de s żguran ţă public ă . Structura este 
bine definit ă  din cadrul acesteia fcicând pane, in mod obligatoriu, un subprefect al judetului, 
6 cons ilieri jude ţeni, efii institu ţ iilor cu atribu ţ ii in ordinea publicei si 3 reprezentan ţ i ai 
societ ăţ ii eivile. La nivelul Jude ţ ului Ialomiţ a, componen ţa Autorit ăţ ii Teritoriale de Ordine 
Public ă  a fost validat ă  prin Hoteirarea Consiliului Judeţ ean Talomi ţ a nr. 80/27.04.2021. Dupel 
această  dat'ă , în  functie de modific&ile de personal din cadrul institutiilor reprezentate in 
cadrul autorit ă tii, sum validate modificcirile silsau completarile in cauzei. 

Reactualizarea componen ţei nominale a Autorit ăţ ii Teritoriale de Ordine Public ă  
Ialorniţ a vizeaz ă  inlocuirea unui reprezentant al comunitc4ii, ca urm are a faptului c ă  domnul 
Adrian Panait Dreighici prezentat demisia in data de 01.09.2022 si a fost inlocuit cu 
domnul Petronel Tudor prin Dispozi ţ ia Presedintelui Consiliului Jude ţ ean Ialomila nr. 375 din 
09.09.2022. 

Constatdnd c ă  sunt indeplinite conditiile de necesitate si de oportunitate, propun 
Consiliului Judetean Ialoatita adoptarea hot ă rarii in forma si continutul prezentate 
in proiect. 

PRE$EDINTE 
MARIAN P L 

Tehnoredactat, 
Teodorescu Gabriela - Virginia 



DIRECTOR EXEC TIV 
Iulian Grip D 	RU 
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Ni7WW-41AYYL 	 09  .2022 DIRECTIA COORDONARE ORGANIZARE 

RAP ORT DE SPEC IALITATE 
la prolectul de hotă ră re privind modificarea Hot ă ră rii Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 80/27.04.2021 

privind validarea membrilor desemna ţ i ai Autorit ăţ ii Teritoriale de Ordine Public ă  Ialomi ţ a, 
cu modifică rile ulterioare 

Legea nr. 218/2002 privind organizarea si filnctionarea Poli ţ iei Rornâne, republicat ă , stabile ş te la 
art. 17 c ă  "la nivelul (...) fiec ă rui judet se organizează  ş i fitnctioneaz ă  autoritatea teritorială  de ordine 
publică , organism cu rol consultativ, a ceirui activitate se desfe4oarei în interesul comunită tii". 

Printre atributiile specifice ale Autorit ăţ ii teritoriale de ordine public ă  enumeră m: 
a) contribuie la elaborarea planului de activit ăţ i si la fixarea obiectivelor ş i indicatorilor de 

performant ă  minimati, av ă nd ca scop protej area intereselor comunit ă tii si asigurarea climatului de sigurant ă  
publică ; 

b) sesizeaz ă  si propune m ă suri de inlă turare a deficien ţ elor din activitatea de poli ţ ie; 
c) face propuneri pentiu solutionarea de c ă tre organele de polifie a sesiz ă rilor care îi sunt adresate, 

referitoare la ine ă learea drepturilor ş i libertă tilor fundamentale ale omului, potrivit prezentei legi; 
d) organizeaz ă  consult ă ri cu membrii comunit ăţ ilor locale si cu organiza ţ iile neguvemamentale Cu 

privire la priorit ă tile sigurantei persoanei si a ordinii publice, 
e) elaboreaz ă  anual un raport asupra eficien ţ ei activit ăţ ii unită tilor de poliţ ie, care se d ă  publieităţ ii. 

La nivelul jude ţ ului Ialomiţ a, Autoritatea Teritorial ă  de Ordine Public ă  fost constituit ă  în baza 
hot ă ră rii Consiliului Judetean latomita nr. 80/27.04.2021 ş i modificat ă  prin hot ă rhrea nr. 143 din 30.08.2021. 
Din cadrul acestui organism fac parte institu ţ iile publice cu atributii in domeniul ordinii publice, subprefectul 
judeţ ului, ş ase consilieri judeteni ş i trei reprezentan ţ i ai comunit ă tii. 

Prin cererea nr. 22804/2022 — W din 01.09.2022 domnul Panait — Dr ă ghici Adrian a solicitat 
" vă  rog să -mi aprobati demisia din această  pozitie public ă  incepă nd cu data de 01.09.2022". 

Prin Dispozitia Pre ş edintelui Consiliului Judelean Ialomita nr. 375 din 09.09.2022 s-a modificat 
Dispozitia nr. 114 din 31.03.2021 privind desemnarea a trei reprezentarrti ai comunit ă fii în cadrul Autorit ă fii 
Teritoriale de Ordine Public ă  Ialomi ţ a i domnul Adrian Panait — Dr ă ghici a fost inlocuit cu dornnul Petronel 
Tudor. 

Faţă  de aceast ă  situa ţ ie, prin proiectut de hot ă ră re se propune reactualizarea componen ţ ei nominate a 
Autorităţ ii Teritoriale de Ordine Public ă  Ialomita, prin modificarea art.1) din Hot ă rarea Consiliului Judetean 
Ialomita nr. 80/27.04.2021, cu modific ă rile ulterioare. 

Elementele de analiz ă  prezentate mai sus, fundamenteaz ă  din pullet de vedere al legalit ăţ ii proiectul 
de hotă ră re propus adopt ă rii plenului Consiliului Judetean lalomi ţ a, 
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DISPOZITIE 
privind mod(ficarea Dispozitiei Preqedintelui 	Judgeon talon* nr. 114 din 
31.03.2021 privInd deseninarea a trei reprezentanii ai connwiteitii in mind Autoritinli 

Teritoriede de Ordine 

Preyedintele Consiltulta judetean 
Avand  in vedere: 
- eererea nr, 22804/2022 Wdin 01,09,2022 a donmului .Panait — Dreighiet Adrian; 

Dispozttla Preyedintelta Judetean latomita nr, 114 din 31,03,2021 
privind desemnarea a trel reprezentanti al comunitatii în cadrul Auto-14011i Teritoriale de 
Ordine Pubiteci 

In confannitate Cu: 
prevederile art, 191 caln.(1) lit, e) ,y1 cilia (6) lit, b), coroborat cu prevederile art, 173 

alin,(5) lit. g) din Ordonanta de iirgOmfei a Guvernului nr. 57/2019 privind ,Codul 
adnatastrativ, Cu eon-Tien-1;We ulterioare; 

prevedertle art. 17 alin, (2) din Legea nr 21812002 privind organ izarea ş i 
,functionarea 	Rontane, republicata. Cu modificcirile completarile utterioare; 

prevederile art. 4 din anexala Hoteirtirea Guvenntlui Romanielnr. 787/2002 privind 
aprobarea Regulamenttant de orgatazare .y1 fitnctionare a Autoritaril Teritorkde de Online 
Publica; 

- prevederile art, 59 din Legea nr, 2412000 privind normele de tellnicii legislativa 
vederea elaboritrit actelor normative, republiecna en 	 completeirile4dterioare; 

prevedertle art, 45 coroborat cu art. 13 alin. (9) pct. 9.3 din Regulamentul de 
organizare ,y1 innetionare a Consillulta .Indetean adoptat prin. Hblcirarea 
Consilltata Judefean falomita nr. 46 din 30,03,2021, cu modlficcirile ş i completarile 
ulterioare; 

In temeita art 196 attn. (1) lit b) din Ordonanta de Urgenlei a Guvernului nr. 37/2019 
privind Cody? Administrativ, en modifiecirile „Ti complearile ulterloare, 

DISPUNE 

Art. I Art, 1 al Dispozitiel Pre,Yedintehd 	Judetean falomita nr, 114 din 
31.03.2021 privind desernnarea a trel reprezentami ai comunitatit 	eadrul Autoritatii 
Teritoriede de Ordine Publied falomita, se modtf: ica în sensul 

Domnul Adrian PAArAIT DR4G.HIC1 se inlocuieste cu clomna Petrone/ TUDOR, 

An H Prezenta dispozilie produce efecte en data comunicari", 

Cod PI' 06-01, ed 2, r.ers. 



Art.III  Celelalte prevederi ale .Dispozitiel Presedintelid 	Judefean 1alomita 
nr. 114 din 31.03.2021 privind desemnarea a trei reprezentanti al eomuniteilli în cadrid 

Teritorlak de Ordine Publicei talomifa, reinuin în vigoare, 

Art. IV Frill grija Secretaralui General al Judelului 	.prezenta dispozitie vafl  
comunicat4, spre &were 	indeplinire, persoanelor nominalizate la art. 1), Autoriteitil 
Teritoriate de Ordine Publica 	 Resurse Urn one ş i. spre ş tiinţż  Institutlei 
Prektului 	lalomita, unwind all public:at& pe site-td 	Judetean 
seetiunea „ onitortd Ofielal cii Jadetului", 

Contrasonneaul pentra legalitate, 

Seeretaral General al Judettilui lalomi ţa 

ADRIAN-ROBERT IONESCU 

Ary, 	 
Emlsei S/abozia  

AStad 

Red. 
r. v 

.2022 
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