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PROIECTDE HOTĂRÂRE NR. __

privind validarea membrilor desemnaţi ai

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa
Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. LA Vr-no21-4 din
Judeţean Ialomița,

[6.04 2021 al Preşedintelui Consiliului

Examinând:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 50/30.03.2021 privind desemnarea a 6 (șase)

consilierijudeţeniîn cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa;
- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Județean Ialomiţa nr. 114/31.03.2021 privind desemnarea

a trei reprezentanţi ai comunității, membriîn cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa;
- Procesul verbal nr. 4 din 09.04.2021 al Comitetului de organizare al Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică Ialomița;

- Raportul de specialitate nr. AP2 /2021-p din /d D 2021 al Direcţiei Coordonare
Organizare;
- Avizul nr.
din
2021 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi
incompatibilități;
În conformitate cu.
- prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcționarea Poliţiei
Române, republicată, cu modificările ulterioare,
- prevederile Hotărârii Guvernului României nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şifuncţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;

- prevederile art. 173 alin.(1) lit.) și alin. (5) lit.g) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1

Se validează membrii desemnaţi ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomita,

după cum urmează :

1. Tonița MANEA
2. Raul Ionel BELCIUG

- Subprefect aljudeţului Ialomiţa
- Inspector Șefal Inspectoratului Judeţean de

3. Laurenţiu NICU

- Inspector Șefal Inspectoratului Județean de

4. Laurenţiu BÂCU

- Inspector Șefal Inspectoratului Judeţean de Urgenţă
“Barbu Catargiu”

Poliţie Ialomiţa

„Jandarmi Ialomiţa
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5. Valentin NEDELCU
6. Gabriel RACEANU

7. Nicoleta TOMA

8. Ștefan ALEXANDRU

- Șeful Poliţiei Locale Slobozia

- consilierjudețean

- consilierjudeţean

- consilierjudețean

9. Aurel Alexandru BALOV
10. Gigi PETRE

- consilierjudețean
- consilierjudețean

12. Leonida MANDACHE
13. Marius Daniel URJUMĂ

- reprezentant al comunității
- reprezentant al comunităţii

15. Andreea LOGHIN

- reprezentant al Corpului Naţional al Polițiştilor

11. Ciprian Viorel RĂDULESCU

14. Adrian PANAIT-DRĂGHICI

- consilierjudețean

- reprezentantal comunităţii

Art, 2 Membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa îşi exercită mandatul până la
data următoarelor alegeri locale pentru Consiliul Judeţean Ialomița, urmând ca după alegerile locale

săfie desemnată o altă componență, în condiţiile legii.

Art. 3 Calitatea de membrual Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomița se pierde în

cazul în care titularul nu mai îndeplineşte funcția care a determinat desemnarea sa, iar pentru

reprezentanţii comunității, în situaţia în care îşi schimbă domiciliul în altă unitate administrativteritorială ori ca urmare a revocării lor.
Art.4 Pentru activitatea desfășurată în plen sau în comisii fiecare membru al Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Ialomita beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă, calculată de maximum
2 ori în cursul unei luni, în cuantum de 10 % din indemnizaţia Președintelui Consiliului Județean
Ialomița, exclusiv majorările prevăzute la art.16 alin.(2) din Legea-cadru nr. 133/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Art 5 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomița, prezenta hotărâre se va comunica,
spre ducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art. 1), și, spre ştiinţă, Instituţiei Prefectului —

Judetul Ialomiţa, urmând săfie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomita, secțiunea "Monitorul
Oficial al Județului ”.

PREȘEDINTE
MARIAN PAVEL

AVIZAT,
Secretarul generaljudețului Ialomița
Adrian Robert IONESCU
„i

Rd. 1Oe.
DIG

ii

Cod EP — 07 — 02, Ed 2 vers

*

RO VA N | A

Sistarnui de Managamantal Galităţii

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA |EYAzNT5ă
e Sărtiiteat artar

FINA SIMTEX

=

"Tel. 0243 230200

Pas: 0243 230250

AR

,

,

ÎN

web: www,eicnet.ro

Slobozia - PiaţaRevoluţiei Nr. 1

e-mail: cjiBeienet.ro

N PP4 2/2.04.2021

Zoa;

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind validarea membrilor desemnaţi ai

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomita

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomiţa se propune

privind validarea membrilor desemnaţiai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomița.
În baza prevederilor Legii nr.218/2002 privind organizarea şi funcționarea Poliţiei
Române, cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul fiecărui judeţ se organizează şi
funcţionează Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, organism cu rol consultativ, a cărui

activitate se desfăşoară în interesul comunităţii.
Conform art. 17 alin. 2 din legea sus menționată, Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică este constituită din unul dintre subprefecții judeţului Ialomiţa, șeful Inspectoratului

de Poliție Judeţean Ialomiţa, comandantul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Ialomiţa,
şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean, şeful Poliţiei Locale a municipiului
Slobozia, unreprezentânt al Corpului Naţional al Poliţiştilor, 6 consilieri judeţeni desemnați

de Consiliul Judeţean Ialomița şi 3 reprezentanți ai comunității, desemnați de Preşedintele
Consiliului Judeţean Ialomița.

Consiliul Judeţean Ialomiţa a desemnat cei şase consilieri

judeţeni prin hotărârea nr. 50/30.03.2021, iar cei trei membri ai comunităţii, de Preşedintele
Consiliului Judeţean Ialomiţa prin Dispoziţia nr. 114/3 1.03.2021.

Mandatul membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa este valabil

până la următoarele alegeri locale pentru Consiliul Judeţean Ialomiţa, urmând ca după
alegerile locale să fie desemnată o altă componenţă, în condiţiile legii.

Pentru activitatea desfășurata în plen şi în comisii membrii Autorității Teritoriale de
Ordine Publică Ialomița beneficiază de o indemnizație de şedinţă, stabilită de Consiliul

Judeţean Ialomiţa.
Constatând că sunt îndeplinite condițiile de legalitate, necesitate şi oportunitate,
propun Consiliului Judeţean Ialomiţa adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul prezentate în
proiect.
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RAPORI DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind validarea membrilor desemnați ai
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune adoptarea unei decizii

administrative privitoare lavalidarea membrilor desemnaţi ai Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică Ialomiţa.
În conformitate cu prevederile Legii nr.218/2002 privind organizarea şi

funcționarea Poliţiei Române, la nivelul fiecărui judeţ se organizează şi funcționează

Autoritatea "Teritorială de Ordine Publică, organism cu rol consultativ, a cărui

activitate se desfăşoară în interesul comunității.
În judeţul Ialomiţa, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este constituită din

15 persoane, din care 6 de drept ( un subprefect, Şeful Inspectoratului Judeţean de
Poliţie Judeţean Ialomiţa, Comandantul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, şeful

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean, şeful Poliției Locale a

municipiului Slobozia, un reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor) şi 9
desemnați (6 consilieri judeţeni desemnați de Consiliul Judeţean Ialomiţa şi 3

reprezentanţi ai comunității, desemnaţi de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa).

Cei 9 reprezentanți au fost desemnați prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Ialomiţa nr. 50/30.03.2021, respectiv Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa nr. 114/31.03.2021.
Şedinţa de constituire a Autorităţii Tentoriale de Ordine Publică Ialomiţa a avut

loc în data de 09.04.2021. Desemnarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică Ialomiţa se supune validării Consiliului Judeţean Ialomiţa, conform
prevederilor art. 7 din anexa la Hotărârea de Guvern nr. 787/2002.
Elementele de analiză prezentate mai sus, fundamentează, din punct de vedere al

legalității, proiectul de hotărâre propus adoptăru Consiliului Judeţean Ialomiţa.
DIRECTOR EXECUTIV

Zonica BAICOIANU
Consiliul N] lalomita
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Având în vedere prevederile art.6 din Regulamentul de organizare

şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin HG
nr.787/2002, vă transmitem spre validare procesul-verbal de
constituire a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică.

COMITETUL DE ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR DENOMINALIZAREA MEMBRILOR
AUTORITĂŢII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ
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COMITETUL DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚILOR DE NOMINALIZARE A
MEMBRILOR AUTORITĂŢII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ

PROCES-VERBAL
_
DE CONSTITUIRE
,
A AUTORITĂŢII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ IALOMIȚA

Nr. 04 /09.04.2021

Azi, 09.04.2021 aufost convocați membrii desemnaţiai Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică în sedința de constituire,
Dna. subprefect Manea Toniţa dă citire persoanelor desemnate în baza HCJ nr.50 /
30.03.2021, a Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 141 /31.03.2021 .

Se constiuie Autoritatea Teritoriala de Ordine Publică în următoarea componenţă;
Manea Toniţa

— subprefectuljudețului Ialomița

Belciug Raul-lonel — inspectorșefIP] Ialomiţa

Nicu Laurenţiu
Bâcu Laurențiu
Nedelcu Valentin
Loghin Andreea

— Inspectoratului Judeţean de Jandarini Ialomița
- ISU, BarbuCatargiu,, Ialomiţa
— Șeful Poliţiei Locale
- reprezentantul Corpului Naţional al Polițiștilor

Consilieri judeţeni:
Petre Gigi
Rădulescu Ciprian Viorel
Toma Nicoleta

Ștefan Alexandru
Răceanu Gabriel
Balov Aurel

Reprezentanți ai comunităţii:

Panait Drăghici Adrian
Urjumă Daniel Marius
Mandache Leonida

În continuare se alege Preşedintele ATOP
Propuneri.Petre Gigi
A fost ales preşedintele ATOP, cu unanimitate de voturi dl.Petre Gigi

Constituirea comisiilor de lucru:
Comisiile de lucru sunt:
a) Comisia de coordonare, situaţii de urgenta şi pentrupetiţii;
b) Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanta minimali;
c) Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi drepturile omului.

SSSSS Ss

Comisia de coordonare,situaţii de urgentaşi pentru petiţii este compusa din 6
membri, după cum urmează:

președintele ATOP — Dl. Petre Gigi

1 consilier judeţean — Rădulescu Ciprian -Viorel

șeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean — DI. Belciug Raul — Ionel

șeful Inspectoratuluipentru Situaţii de Urgenţă Ialomița — dl Bâcu Laurențiu
șeful Politiei Locale Ialomiţa - dl Nedelcu Valentin

un reprezentant al comunității — DI. Urjumă Daniel- Marius

Comisia prevăzută la pct] are următoarele atribuţii:
a) organizează consultări cu membrii comunităţii locale şi cu organizaţiile neguvernamentale
cuprivire la prioritățile siguranței persoanei şi ordinii publice şi, pe aceasta baza, întocmește un
plan strategic anualcu caracter de recomandare pentruunitățile de poliţie;
b) monitorizează activitățile poliţiei şi sesizează eventualele deficiente în activitatea acesteia,
în vederea luării operative a măsurilor de înlăturare a acestora,
c) face propuneri pentru soluționarea de către organele de poliţie a sesizărilor care îi sunt
adresate, referitoare la încălcarea drepturilor şi libertățilorfundamentale ale omului,
d) la propunerea unităților de poliție sau din proprie inițiativă analizează activitatea
instituțiilor investite cu atribuţii de sprijin al persoanelor aflate în situaţii de risc ori cu
comportamente inadecvate (bolnavi psihic, minori, liberaţii din penitenciare, persoane lipsite de
mijloace de subzistenta etc), recomandând acestora Iuarea unor măsuri pentru creșterea
eficientei activității desfăşurate;
e) întreprinde măsuri pentru cointeresarea organizațiilor neguvernamentale în exercitarea
actului de prevenire a criminalităţii;
) identifica logistica necesară pentrueficientizarea exercitării serviciului polițienesc.

Ss

ŢI. Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanta minimali
este compusa din 4 membri, după cum urmează:
subprefectuljudeţului Ialomiţa — Dna Manea Toniţa
consilierjudețean — Dl.Stefan Alexandru

consilierjudețean — DL. Răceanu Gabriel

un reprezentant al comunității — DI Panait Drăghici Adrian

Comisia prevăzută la pct.II are următoarele atribuţii:
a) participa la elaborarea planului de activități şi la fixarea indicatorilor de performanta
minimali pentru serviciulpolițienesc;
b) urmăreşte îndeplinirea indicatorilor de performanta, prezentând periodic informări în
acest sens în plenul autorităţii teritoriale de ordine publica;
c) recomanda inițierea unor acte normative în domeniul asigurării climatului de siguranța
publica;
d) atât la solicitare, cat şi din proprie inițiativă se deplasează la sediile unităților de poliţie şi
în raport de constatări formulează cereri sau recomandări ordonatorilor de credite pentru
finanţare;
e) elaborează studii de specialitate, lucrări şi documentaţii în domeniul ordinii publice;

/) elaborează raportul amuial asupra eficientei poliției, care va fi prezentat în şedinţă
consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, şi care se da
publicității.

SS S SS

II. Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanță şi drepturile omului
este compusa din 3 membri, după cum urmează:

consilierjudețean — D-na. Toma Nicoleta

consilierjudețean — DI Balov Aurel
Șeful Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Ialomiţa — DI Nicu Laurenţiu
reprezentantul Corpului Naţional al Poliţiştilor — Loghin Andreea
reprezentant al comunităţii — DI. Mandache Leonida

(2) Comisia prevăzută la pct.II are următoarele atribuţii.
a) primeşte sesizări referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăților fundamentale ale
omului şi face propuneri pentru soluționarea lor legală de către unităţile de poliție, organizând
în acest scop audiente;
b) monitorizează, din punct de vedere al ordinii publice, activitățile cotidiene şi face
recomâandări scrise celor predispuși sa încalce legea, pentru a-şi revizui atitudinea
(administratori de piețe, organizatori de manifestări cultural-artistice şi sportive, administratori
ai localurilor de alimentație publica, ai discotecilor, ai cazinourilor etc.);
c) ia măsuri de antrenare a populației în activități de asigurare a ordinii publice şi a

siguranței bunurilor persoanei;

d) recomanda tuturor structurilor cu atribuţii educative luarea măsurilor necesare fata de
persoanele predispuse la încălcarea legii.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în două exemplare, din care unul

va fi înaintat Consiliului Judeţean Ialomiţa pentru validarea ATOP.

COMITETUL DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚILOR DE NOMINALIZARE A MEMBRILOR
AUTORITĂȚII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ

SUBPREFECT
MANEAȚONIŢA::.

VICEPREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN
GRIGORE CĂTĂLIN — EMIL

Angela Achim

Maria Petre ,

