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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.

privind desemnarea a 6 (şase) consilieri judeţeni în

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomița

web: www.cicnet.ro

e-mail: ciiBcicnet.ro
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)

1000 0081188

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Avândîn vedere:

- Referatul de aprobare nr.„6528no21-Edin 403..2021
PL
al Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
Examinând:

- adresa nr. 4051 din 11.03.2021 a Comitetului de Organizare a Activităţilor de

Nominalizare a Membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, înregistrată la Consiliul

Judeţean Ialomiţa sub nr. 6006/2021 -D din 11.03.2021;
- Raportul de specialitate nr.
09/02 -l. din ho„2021 al Direcţiei Coordonare
Organizare;

- Aviz nr.
/2021-___ din
drepturi, obligaţii şi incompati bilităţi,
- Aviz nr,
/2021-___.-din
asistență socială şi familie;

.2021 al Comisiei juridice, de disciplină,
„2021 al Comisiei pentru muncă, sănătate,

“Avizul nr.
=
din
„2021 al Comisiei pentru învățământ, cultură,
culte, tineret, colaborareacu societateacivilă şi relații externe;
- Procesul verbal nr.
din ____2021 al Comisiei speciale de numărare a
voturilor,

În conformitate cu:

- prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizareaşi funcționarea Poliţiei

Române, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 4 —:9 şi art. 19 din Regulamentul de organizare şi funcționare al
Autorității Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002;

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. £) din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 57/2019

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul. art. 196alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 57/2019

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se desemnează 6 (şase) consilieri judeţeni, în calitate de membri ai Autorității
Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa, după cum urmează:
- Domnul/doamna

- Domnul/doamna

-

Domnul/doamna
Domnul/doamna
Domnul/doamna
Domnul/doamna

Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.

Cod FP -07-06, vers.1

Art.3 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomița, prezenta hotărâre va fi
comunicată, spre ducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art.]) şi, spre ştiinţă,

Comitetului de Organizare a Activităţilor de Nominalizare a Membrilor Autorităţii Teritoriale de

Ordine Publică, Instituţiei Prefectului — Judeţul Ialomiţa,

urmând a fi publicată pe site-ul

Consiliului Judeţean Ialomiţa, secţiunea "Monitorul Oficial al Judeţului”.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,

Secretarul General al Județului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU
A?
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea a 6 (şase) consilieri judeţeni în Autoritatea Teritorială

de Ordine Publică Ialomița

|

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune Plenului Consiliului Judeţean Ialomița
desemnareaa 6 (şase) consilieri judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomiţa.

Potrivit prevederilor art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcționarea Poliției

Române, republicată cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul fiecărui judeţ funcționează
autoritatea teritorială de ordine publică, organism cu rol consultativ, a cărui activitate se desfăşoară în

interesul comunității. Autoritateateritorială de ordine publică este constituită din şeful inspectoratului de
poliție judeţean, un reprezentant al Corpului Naţional al Polițiştilor, subprefect, 6 consilieri desemnați de
consiliul judeţean, 3 reprezentanţi ai comunității desemnaţi de preşedintele consiliului județean, șeful
inspectoratului judeţean de jandarmi, șeful inspectoratului pentrusituații de urgenţă judeţean şi din şeful
poliţiei locale din municipiul reşedinţă de judeţ.

“Calitatea de membru al autorităţii teritoriale de ordine publică se pierde în cazul în caretitularul

nu mai îndeplineşte funcția care a determinat desemnarea sa, iar pentru reprezentanții comunității, în
situația în care îşi schimba domiciliul în altă unitate administrativ-teritorială ori ca urmare a revocării lor.

În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de Legeanr. 218/2002 autoritatea teritorială de ordine

publica îşi desfăşoară activitatea în plen şi în comisii de lucru şi are printre atribuții: contribuția la

elaborarea planului de activități şi la fixarea obiectivelor şi indicatorilor de performanță minimali, având
ca scop protejarea intereselor comunității şi asigurarea climatului de siguranță publică, sesizează şi
propune măsuri de înlăturare adeficienţelor din activitatea de poliție, face propuneri pentru soluţionarea
de către organele de poliție a sesizărilor 'care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor şi
libertăţilor : fundamentale -ale--omului, potrivit legii, organizează consultări cu membrii comunităților
„locale şi cu organizaţiile neguvernamentale cu privire la prioritățile siguranței persoanei şi a ordinii
publice, prezintă trimestrial informări în şedinţele consiliului județean, după caz, asupra nivelului de
asigurare a. securității şi siguranței civice a comunității, elaborează anual un raport asupra eficienței
activităţii unităţilor de poliție, care se dă publicităţii.
“Modul concret de organizare și funcționare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, atribuţiile,
competențele, maniera de desfăşurare a activității acestei autorități este detaliată prin H.G. nr. 787/2002
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică.
În respectarea dispoziţiilor art. 139 alin, (6) şi art. 182 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul
proiect de hotărâre, având caracter individual cu privire la persoane, nu poate fi adoptat decât prin vot
secret.

Constatând că sunt întrunite condiţiile de necesitate şi oportunitate, propun Consiliului Judeţean
Ialomița adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul prezentateîn proiect.
PREŞEDINIE,
MARIANPAVELE
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Consiliul Judetean Ialomita

Redactat,
Novac Ramona-Florentina
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RAPORT
privind desemnarea a 6 (şase) consilieri judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
Ialomiţa

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomița se propune desemnarea
a 6 (şase) consilieri judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomiţa.
Prin Ordinul PrefectuluiJudeţului. Ialomiţa nr. 503 din 21.10.2020 a fost declarat ca legal
constituit Consiliul Judeţean Ialomiţa pentru mandatul 2020-2024.
Astfel, începând cu data de 20.10.2020, mandatul consilierilor judeţeni aferent perioadei 2016-

2020 a încetat, aceştia nemaiputând participa la ședințele Autorităţii teritoriale de ordine publică,
urmând să fie desemnaţi noi membri prin hotărâre a Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 7069 din 05.08.2016, Comitetul de
Organizare a Activităţilor de Nominalizare a Membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a
solicitat desemnarea a 6 consilieri judeţeni ca membriîn organismul menționat anterior.

Potrivit prevederilor art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcționarea Poliţiei
„Române, republicată cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul fiecărui judeţ funcționează
autoritatea teritorială de ordine publică, organism cu rol consultativ, a cărui activitate se desfăşoară în
interesul comunității. Autoritatea teritorialăde ordine publică este constituită din şeful inspectoratului de
“poliţie judeţean, un reprezentant al Corpului Naţionalal Poliţiştilor, subprefect, 6 consilieri desemnați de

consiliul județean, 3 reprezentanţi ai comunității desemnați de preşedintele consiliului judeţean, șeful

-.. inspectoratuluijudeţean-de jandarmi, şeful inspectoratului pentru situaţii de urgență judeţean şi șeful
poliției locale din municipiul reședință de judeţ.
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, iar pentru reprezentanţii comunității, în

situația în care îşi schimba domiciliul în altă unitate administrativ-teritorială ori ca urmare a revocării

lor.
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de legalitate, propunem Consiliului Judeţean Ialomiţa
adoptarea hotărârii în forma şi conținutul prezentate în proiect.
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COMITETUL DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII DE NOMINALIZARE A
MEMBRILOR AUTORITĂȚII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ
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Către Consiliul Judeţean Ialomița

Având în vedere prevederile art.4 din Regulamentul de organizare
şi
funcţionare al autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr 787/2002
cu modificările şi completările ulterioare, vă solicităm următoarele:

-

Nominalizarea de către Plenul Consiliului Judeţean a 6 Consilieri Judeţeni, ca

membri în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;
Nominalizarea de către Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa a 3 membri

reprezentanți ai comunității.
Cu stimă,

Reprezentant al Instituţiei
Prefectului Județului Ialomiţa
Subprefect
Toniţa Manea

Reprezentant al Consiliului Judeţean
Ialomiţa
Vicepreşedinte
Emil Cătălin Grigore
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