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PREŞEDINTE 
 

HOTĂRÂRE 
privind desemnarea unui consilier judeţean în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba 

 
         Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 16.07.2005; 
         Luand în dezbatere : 
             - expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Alba la proiectul de hotărâre 
privind desemnarea unui consilier judeţean în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba ; 
             - proiectul de hotărâre privind desemnarea unui consilier judeţean în Autoritatea Teritorială 
de Ordine Publică Alba, iniţiat de domnul Ion Dumitrel, preşedinte al Consiliului judeţean Alba; 
            - raportul nr. 7134/07.07.2005 al Direcţiei relaţii publice şi informatică. 
         Văzând : 
             - avizul favorabil al Comisiei nr. III, Comisia juridică, ordine publică şi disciplină; 
             - rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal de numărare a voturilor;  
         Având în vedere prevederile: 

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

• art. 4 şi art. 9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale 
de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 787/2002; 

• art. 104 – (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

         În temeiul art. 109 - (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările 
şi completările ulterioare, adoptă prezenta  
   

H O T Ă R Â R E 
 

Art.1. Se desemnează să facă parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba, 
următorul consilier judeţean: 

Dl. Stan  Marcel Ioan 

Art. 2. Hotărârile Consiliului judeţean Alba nr. 112/2004 şi 44/2005 se modifică în mod 
corespunzător. 

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

- Instituţiei prefectului  -  judeţul  Alba; 
- Consilierului judeţean desemnat să facă parte din Autoritatea Teritorială de Ordine 

Publică Alba; 
- Autorităţii  Teritoriale  de Ordine Publică Alba ; 
- Inspectoratului de poliţie al judeţului Alba ; 
- Corpului Naţional al Poliţiştilor ; 
- Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului judeţean Alba. 

         
 
            PREŞEDINTE, 

        ION DUMITREL 
                             CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                      SECRETAR GENERAL, 
                    MARIANA HURBEAN      
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