
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenței Autorității Teritoriale  

de Ordine Publică a Județului Alba 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna ianuarie 2020; 

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea 

componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba. 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016 privind validarea 

desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Alba, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 246/12 decembrie 2019 privind constatarea 

încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al 

domnului Albu Nicolae; 

- H.G. nr. 883/10 decembrie 2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, în 

condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Alba de către domnul Albu Nicolae; 

- H.G. nr. 896/10 decembrie 2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în 

condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către domnul Mera Nicolae-

Gheorghe. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. f  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- art. 17-19 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5, art. 7, art. 8, art. 9 și art. 17 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002. 

 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se constată încetarea calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică a Județului Alba a domnului consilier judeţean ALBU Nicolae, ca urmare a exercitării, 

cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al judeţului Alba. 

 Art. 2. Se constată încetarea calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică a Județului Alba a domnului MERA Nicolae-Gheorghe, ca urmare a încetării 

exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al judeţului 

Alba. 

Art. 3. Nominalizează, în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

Alba, pe domnul consilier judeţean COMŞA CĂTĂLIN RĂZVAN din partea Partidului 

Naţional Liberal. 

Art. 4. Validează, desemnarea domnul consilier judeţean COMŞA CĂTĂLIN 

RĂZVAN din partea Partidului Naţional Liberal, în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale 

de Ordine Publică Alba. 

Art. 5. Componenţa nominală actualizată a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba 

este următoarea:  

 

Președinte:  Simone ALBANI-ROCCHETTI - consilier judeţean 

Membri:  Florin-Constantin DOGARU - comisar șef de poliție, inspector şef al                                                                          



                                                                              Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba 

  Ioan Ilie ILEA   - comisar șef de poliție în rezervă,  

         reprezentant al Corpului Național al 

         Polițiștilor 

..........................   - subprefect al Județului Alba 

Tudor PONORAN   - consilier judeţean 

Cătălin Răzvan COMŞA  - consilier judeţean 

Dorin Gheorghe SANDEA  - consilier judeţean 

Nicolae LUCA   - consilier judeţean 

Gheorghe FENEȘER  - consilier județean 

Mihai Horea BĂRDAȘ  - reprezentant al comunității 

Gheorghe Ioan IVINIȘ  - reprezentant al comunității 

Traian Nicolae URSALEȘ  - reprezentant al comunității 

Marius-Claudiu GIUREA  - inspector șef, şef al Inspectoratului              

                                                             Județean de Jandarmi „Avram Iancu” Alba 

Adrian Marius GUIA  - inspector șef, şef al Inspectoratului pentru  

       Situații de Urgență  „Unirea” al Județului  

       Alba 

Daniel Ioan ILCU   - director executiv, Direcţia Poliția Locală  

       Alba Iulia. 

 

Art. 6. Prevederile art. 2-6 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 

septembrie 2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică a Județului Alba, cu modificările și completările ulterioare, rămân în vigoare. 

Art. 7. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Alba, domnului Albu Nicolae, domnului Mera Nicolae-Gheorghe, 

domnului consilier judeţean Comşa Cătălin Răzvan, Direcţiei juridică și administraţie publică, 

Direcției dezvoltare și bugete şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                                Avizat pentru legalitate 

 PREŞEDINTE,              SECRETAR GENERAL, 

Ion DUMITREL                                       Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 12 

Alba Iulia, 16 ianuarie 2020 

 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către Comisia de specialitate nr. 3 Administrație 

publică locală, juridică și ordine publică. 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr.  1267/17 ianuarie 2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 

 

 

   I. Expunere de motive 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este organism cu rol consultativ, fără 

personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă fiecare consiliu judeţean şi îşi 

desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române. 

Scopul principal al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică constă în asigurarea bunei 

desfăşurări şi sporirii eficienței serviciului poliţienesc din județul (unitatea administrativ-

teritorială) în care funcţionează. 

Mandatul membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este valabil până la 

următoarele alegeri locale pentru consiliul judeţean, urmând ca după alegerile locale să fie 

desemnată o altăcomponență pentru o perioadă de 4 ani. 

Desemnarea nominală a membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este validată de 

consiliul judeţean, conform art. 17 alin. (3) din Legea nr. 218/2002. 

Având în vedere faptul că, de la data adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

168/29 septembrie 2016, prin carea fost validată desemnarea nominală a membrilor Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba, au survenit modificări în ce privește conducerea 

operativă a unor instituții publice, se impune modificarea acestei hotărâri, respectiv modificărea 

componenţei Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba.  

 

   II. Descrierea situaţiei actuale 
Prin H.G. nr. 883/10 decembrie 2019 a fost dispusă măsura exercitării, cu caracter 

temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Alba de către domnul Albu 

Nicolae, iar prin H.G. nr. 896/10 decembrie 2019 a fost dispusă încetarea exercitării, cu caracter 

temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către domnul 

Mera Nicolae-Gheorghe, amândoi fiind membri Autorității Teritoriale de Ordine Publică a 

Județului Alba.  

Domnul consilier judeţean Albu Nicolae, în prezent Prefectul Judeţului Alba, a fost 

membru ATOP având funcţia de Secretar al Comisiei nr. 1 ATOP Alba - Comisia de coordonare 

situații de urgență și pentru petiții, iar domnul fost subprefect Mera Nicolae-Gheorghe a fost 

Preşedintele Comisiei nr. 2 ATOP Alba - Comisia de planificare stabilire și evaluare a 

indicatorilor de performanță minimali. 

Până la adoptarea Hotărârii de Guvern privind numirea Subprefecţilor Judeţului Alba, se 

impune completarea componenţei ATOP Alba cu un membru, care va ocupa locul domnului 

Albu Nicolae. 

În aceste condiții, pentru desfășurarea activității Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

a Județului Alba în condiții de deplină legalitate și pentru a nu fi afectat prea mult cvorumul 

necesar pentru desfășurarea ședințelor, este imperios necesar a fi efectuată modificarea 

componenţei acestei autorități, prin completarea deocamdată cu un membru ATOP ales din 

rândul consilierilor judeţeni. 

 

III. Reglementări anterioare 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 168 din 29 septembrie 2019 privind privind validarea 

desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 202 din 27 octombrie 2016 privind modificarea 

componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

-  



Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.  34 din 26 ianuarie 2017 privind modificarea 

componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.  66 din 16 martie 2017 privind constatarea încetării 

calității de membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba a domnului 

consilier județean Feneșer Gheorghe; 

H.G. nr. 120/16 martie 2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare 

în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către domnul Zinca 

Marius; 

H.G. nr. 121/16 martie 2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în 

condițiile legii, afuncției publice de subprefect al județului Alba de către doamna Popescu 

Monica; 

-  

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.  116 din 14 aprilie 2017 cu privire la revocarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.  66/16 martie 2017 privind constatarea încetării 

calității de membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba a domnului 

consilier județean Feneșer Gheorghe și modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.  

nr. 67 din 16 martie 2017 privind constatarea încetării calității de membru în comisiile de 

specialitate ale Consiliului Județean Alba ale consilierilor județeni Feneșer Gheorghe și Uțiu 

Ioan; 

-  

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.  120 din 14 aprilie 2017 privind modificarea 

componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 
-  

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 149 din 24 mai 2017 privind modificarea 

componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 
-  

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 269 din 24 august 2017 privind modificarea 

componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 
-  

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 330 din 19 octombrie 2017 privind modificarea 

componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 
-  

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 363 din 14 decembrie 2017 cu privire la modificarea 

componenței nominale a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba; 
-  

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 121 din 26 aprilie 2018 cu privire la constatarea 

încetării calității de membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba a 

domnului consilier județean Florea Ioan; 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 131 din 31 mai 2018 privind modificarea componenţei 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Alba; 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 205 din 26 iulie 2018 privind modificarea 

componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Alba; 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 287 din 25 octombrie 2018 privind modificarea 

componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba; 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 321 din 13 decembrie 2018 privind modificarea 

componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba; 

H.G. nr. 650/9 septembrie 2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin 

detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către doamna 

Popescu Monica; 

H.G. nr. 657/9 septembrie 2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în 

condițiile legii, afuncției publice de subprefect al județului Alba de către domnul Mera Nicolae-

Gheorghe. 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 198 din 26 septembrie 2019 privind modificarea 

componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba; 

 

IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. f  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- art. 17-19 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5, art. 7, art. 8, art. 9 și art. 17 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002; 

- H.G. nr. 883/10 decembrie 2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, în 

condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Alba de către domnul Albu Nicolae; 

http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/01/H342017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/01/H342017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/03/H662017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/03/H662017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/03/H662017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/04/H1162017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/04/H1162017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/04/H1162017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/04/H1162017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/04/H1162017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/04/H1162017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/04/H1162017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/04/H1202017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/04/H1202017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/05/H1492017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/05/H1492017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/08/H2692017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/08/H2692017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/10/H3302017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/10/H3302017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/12/H3632017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/12/H3632017.pdf


- H.G. nr. 896/10 decembrie 2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în 

condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către domnul Mera Nicolae-

Gheorghe. 

 

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

 

 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Încadrare în prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92 din 12 aprilie 2019 

privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a 

bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2019. 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

Nu este cazul 

 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 12 din 16 ianuarie 2020. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                 APROB, 

JUDEŢUL ALBA                                      PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN                         Ion DUMITREL 

SECRETAR  GENERAL                                                                                     

Nr.  1271/17 ianuarie 2020 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

Doamnei Liliana NEGRUŢ – director executiv 

 

 

 Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 

în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenței Autorității Teritoriale  

de Ordine Publică a Județului Alba 

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 22 ianuarie 2020, pentru a putea fi propus pe ordinea de zi suplimentară a 

şedinţei „ordinară” care va avea loc în data de 23 ianuarie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 12/16 ianuarie 2020 şi are ataşat referatul 

de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale 

de Ordine Publică a Județului Alba. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

  

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

COMPARTIMENT ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

Nr.  1272/17 ianuarie 2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței  

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 

 

La nivelul fiecărui judeţ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, se organizează şi funcţionează Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, organism cu 

rol consultativ, a cărui activitate se desfăşoară în interesul comunităţii. 

Prin activitatea sa, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică asigură reprezentarea şi 

promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării u 

nui climat de siguranţă şi securitate publică. 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este organism cu rol consultativ, fără 

personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă fiecare consiliu judeţean şi care 

îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002, în scopul asigurării bunei 

desfăşurări şi sporirii eficienței serviciului poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială în 

care funcţionează. 

Componența Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică este stabilită conform art. 17 alin. 

2 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, astfel: şeful inspectoratului de poliţie judeţean, un 

reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor, subprefectul judeţului, 6 consilieri desemnaţi de 

consiliul judeţean, 3 reprezentanţi ai comunităţii desemnaţi de preşedintele consiliului judeţean, 

şeful inspectoratului judeţean de jandarmi, şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă 

judeţean şi şeful poliţiei locale din municipiul reşedinţă de judeţ.  

Mandatul membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică este valabil până la 

următoarele alegeri locale pentru Consiliul Județean Alba. La solicitarea Comitetului de 

organizare al Autorității teritoriale de ordine publică, Consiliul Județean Alba a procedat la 

desemnarea unui număr de 6 consilieri județeni, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 

145/25 august 2016 privind nominalizarea consilierilor județeni care vor face parte din 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba. 

Au fost nominalizați prin această hotărâre să facă parte din Autoritatea Teritorială de 

Ordine Publică a Județului Alba următorii consilieri județeni: domnul Tudor PONORAN-

Partidul Național Liberal, domnul Claudiu Vasile RĂCUCI-Partidul Național Liberal, domnul 

Dumitru FULEA-Partidul Național Liberal, domnul Ioan FLOREA–Partidul Social Democrat, 

domnul Dorin Gheorghe SANDEA –Partidul Social Democrat şi domnul Gheorghe FENEȘER–

Partidul Alianța Liberalilor și Democraților. 

Desemnarea nominală a membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este validată de 

consiliul judeţean, conform art. 17 alin. (3) din Legea nr. 218/2002. 

În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016, a fost 

validată desemnarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului 

Alba, în următoarea componență: Președinte, Dumitru FULEA-consilier judeţean; Membri: 

Mihai RUS-comisar șef de poliție, împuternicit la comanda Inspectoratului de Poliție al Județului 

Alba, Ioan Ilie ILEA-comisar șef de poliție în rezervă, reprezentant al Corpului Național al 

Polițiștilor, Tudor PONORAN-consilier judeţean, Claudiu Vasile RĂCUCI-consilier judeţean, 

Ioan FLOREA-consilier judeţean, Dorin Gheorghe SANDEA-consilier judeţean, Gheorghe 

FENEȘER-consilier judeţean, Mihai Horea BĂRDAȘ-reprezentant al comunității, Gheorghe 

Ioan IVINIȘ-reprezentant al comunității, Traian Nicolae URSALEȘ-reprezentant al comunității, 

Felician ITU-inspector șef, Inspectoratul Județean de Jandarmi „Avram Iancu” Alba, Dorel 

SOFICA-inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea”al Județului Alba, Ioan 

VODĂ-șef serviciu, Poliția locală Alba Iulia. 



Ulterior adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016, prin 

care a fost validată desemnarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a 

Județului Alba, au survenit modificări ale componenţei acestei autorităţi, prin încetarea calităţii 

de membru, ca urmare a modificării conducerii operative a unor instituții publice, ca urmare a 

încetării exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de 

subprefect al județului Alba sau ca urmare a încetării de drept, înainte de expirarea duratei 

normale a mandatului de consilier judeţean ori ocupării funcţiei de vicepreşedinte al Consiliului 

Judeţean Alba. 

Ultimul act administrativ privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică Alba a fost Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 198 din 26 septembrie 2019, 

care a stabilit componenţa actuală a acestei autorităţi, după cum urmează:  Președinte, Simone 

ALBANI-ROCCHETTI-consilier judeţean; Membri: Florin-Constantin DOGARU-comisar șef 

de poliție, şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, Ioan Ilie ILEA-comisar șef de poliție în 

rezervă, reprezentant al Corpului Național al Polițiștilor, Nicolae-Gheorghe MERA-subprefectul 

Județului Alba, Tudor PONORAN-consilier judeţean, Nicolae ALBU-consilier judeţean, Dorin 

Gheorghe SANDEA-consilier judeţean, Nicolae LUCA-consilier judeţean, Gheorghe 

FENEȘER-consilier județean, Mihai Horea BĂRDAȘ-reprezentant al comunității, Gheorghe 

Ioan IVINIȘ-reprezentant al comunității, Traian Nicolae URSALEȘ-reprezentant al comunității, 

Marius-Claudiu GIUREA-inspector șef, şef al Inspectoratului Județean de Jandarmi „Avram 

Iancu” Alba, Adrian Marius GUIA- inspector șef, şef al Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență „Unirea” al Județului Alba şi Daniel Ioan ILCU-director executiv, Direcţia Poliția 

Locală Alba Iulia. 

Prin adoptarea H.G. nr. 883/10 decembrie 2019 a fost dispusă măsura exercitării, cu 

caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Alba de către 

domnul Albu Nicolae, iar prin H.G. nr. 896/10 decembrie 2019 a fost dispusă încetarea 

exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului 

Alba de către domnul Mera Nicolae-Gheorghe, amândoi fiind membri Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică a Județului Alba 

Domnul consilier judeţean Albu Nicolae, în prezent Prefectul Judeţului Alba, a fost 

membru ATOP având funcţia de Secretar al Comisiei nr. 1 ATOP Alba - Comisia de coordonare 

situații de urgență și pentru petiții, iar domnul fost subprefect Mera Nicolae-Gheorghe a fost 

Preşedintele Comisiei nr. 2 ATOP Alba - Comisia de planificare stabilire și evaluare a 

indicatorilor de performanță minimali. 

Până la adoptarea Hotărârii de Guvern privind numirea Subprefecţilor Judeţului Alba, se 

impune completarea componenţei ATOP Alba cu un membru, care va ocupa locul domnului 

Albu Nicolae. 

În aceste condiții, pentru desfășurarea activității Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

a Județului Alba în condiții de deplină legalitate și pentru a nu fi afectat prea mult cvorumul 

necesar pentru desfășurarea ședințelor, este imperios necesar a fi efectuată modificarea 

componenţei acestei autorități în sensul nominalizării şi validării desemnării unui consilier 

judeţean (validarea făcându-se prin vot secret) în calitate de membru al Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică a Județului Alba, care va ocupa locul domnului Albu Nicolae în această structură. 

Restul structurii ATOP Alba ramâne identică cu cea aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 198 din 26 septembrie 2019, fără domnul Mera Nicolae-Gheorghe, postul de  

Preşedintele al Comisiei nr. 2 ATOP Alba, pe care îl ocupă potrivit legii subprefectul de Alba, 

rămânând vacant deocamdată.    

Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 

Raport de specialitate, considerăm a fi oportună și legală inițierea și aprobarea proiectului de 

hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului 

Alba, în forma prezentată de inițiator. 
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