
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                                   
CONSILIUL JUDEŢEAN           
 
                                             
 

HOTĂRÂRE 
privind validarea desemnării nominale a membrilor  

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba 
 

 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 25 septembrie 2008; 
 Luând în dezbatere: 

              - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind validarea desemnării nominale 
a membrilor Autorităţii teritoriale de ordine publică Alba; 

              - proiectul de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică Alba; 

              -  raportul Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice nr. 12569 din 
19.09.2005; 

         Văzând: 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 – administraţie publică locală 

juridică şi ordine publică 
         Având în vedere prevederile: 

• art. 17 – (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Române; 

• art. 7, art. 8, art. 9 – (2) şi art.19 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului României nr. 787/2002; 

• Dispoziţiei preşedintelui Consiliului judeţean Alba nr.324/03.09.2009 privind 
desemnarea reprezentanţilor comunităţii în Autoritatea teritorială de ordine 
publică Alba; 

• Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr.179/24.09.2008 privind desemnarea 
consilierilor judeţeni în Autoritatea teritorială de ordine publică Alba. 

          În temeiul art.97 şi art. 115 (1) lit. c. din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001,republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Se validează desemnarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică Alba după cum urmează : 

- dl. Lovin Vasile, consilier judeţean; 
- dl. Crişan  Vasile Marius, consilier judeţean; 
- dl. Chirion Tinca Mihnea Nicolae, consilier judeţean; 
- dl. Mărginean Teodor Florin, consilier judeţean; 
- dl. Popa Romul, consilier judeţean; 
- dl. Dragosin  Petru Romi, consilier judeţean; 
- dl. Grindean Tudor, şef al   Inspectoratului Judeţean de Politie Alba;    
- dl. Ilea Ioan Ilie, reprezentantul Organizaţiei teritoriale Alba a Corpului 
Naţional al Poliţiştilor; 



- dl. Arpad Ladanyi  , subprefect;   
- dl. Bărdaş  Mihai-Horea, reprezentant al comunităţii;   
- dl. Nemeş  Dănuţ  Lilian, reprezentant al comunităţii;   
- dl. Morschl  Francisc-Iosif, reprezentant al comunităţii;   

 
Art. 2. Mandatul membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba este valabil 

până la următoarele alegeri locale. 
Art. 3. Pentru activităţile desfăşurate în plen şi în comisiile de lucru se stabileşte a 

indemnizaţie lunară de ___ % din indemnizaţia brută a preşedintelui Consiliului judeţean 
Alba. 

 Art. 4. Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 146/26.08.2004, cu modificările 
ulterioare, se abrogă. 

 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul  Alba; 
- Membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba ; 
- Direcţiilor de specialitate din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean 

Alba. 
 

      PREŞEDINTE, 

      Ion  DUMITREL                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                       Mariana  HURBEAN 

Alba Iulia 25.09.2008   
Nr.233 
 


