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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba care vor face  

parte din Comitetul de organizare al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară” în luna octombrie 2020; 
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind 

nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba care vor face parte din Comitetul de 
organizare al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba; 

  Ţinând cont de prevederile:  
- Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței privind ceremonia de constituire a 

Consiliului Județean Alba; 
- Ordinului Prefectului județului Alba nr. 341/20 octombrie 2020 privind constatarea 

îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Județean Alba; 
Luând în considerare raportul de specialitate nr. 23661/26 octombrie 2020 al Direcţiei 

juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba;  

 Având în vedere prevederile: 
         -  art. 173 alin. 1 lit. e şi lit. f,  art. 173 alin. 5 lit. g şi h din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

-  art. 17  alin. 2 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 3 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, cu modificările şi completările ulterioare, 
adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE 
 
Art. 1. Se nominalizează reprezentanţii Consiliului Judeţean Alba care vor face parte din 

Comitetul de organizare al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba, după cum urmează: 
Marius Nicolae HAŢEGAN  - vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba; 
Simone ALBANI-ROCCHETTI  -  consilier judeţean; 
Virgil TĂTAR    - consilier judeţean; 
Laurenţiu CRIŞAN    - consilier judeţean;  

 Art. 2. Secretarul general al Județului Alba prin intermediul Direcţiei juridică și 
administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce 
la cunoștința Prefectului Județului Alba, datele de contact ale persoanelor nominalizate la 
articolul 1. 

Art. 3. Prin intermediul 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, Direcţiei juridică 
și administraţie publică și Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba. 

                      Avizat pentru legalitate 
          PREŞEDINTE,     SECRETAR GENERAL                    

            Ion DUMITREL              Vasile BUMBU 
 

 
 
Înregistrat cu nr. 231 
Alba Iulia,  26 octombrie 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, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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, cu modificările şi completările ulterioare:  

Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba  
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    REFERAT DE APROBARE 
al proiectului de hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor  

Consiliului Judeţean Alba care vor face parte din Comitetul de organizare al  
Autorității Teritoriale de Ordine Publică 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 altă componență pentru o perioadă de 4 ani. 

Având în vedere faptul că în 27 septembrie 2020, au avut loc alegerile locale pentru 
alegerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba şi a membrilor Consiliului Judeţean Alba, se 
impune să fie desemnată o altă componență a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, 
pentru următorii 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, dar până a se ajunge aici, 
se impune parcurgerea paşilor procedurii de constituire a noii Autorităţi. 

În acest sens, primul pas îl constituie nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean 
Alba care vor face parte din Comitetul de organizare al Autorității Teritoriale de Ordine Publică. 

Potrivit art. 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de 
ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002, pentru nominalizarea membrilor autorităţii 
teritoriale de ordine publică, conform componenţei prevăzute la art. 17 din Legea nr. 218/2002, 
prefecţii desemnează prin ordin un comitet de organizare, din care fac parte: subprefectul, unul 
dintre vicepreşedinţii consiliului judeţean, 3 consilieri judeţeni, un reprezentant al Direcţiei 
locale de poliţie a municipiului şi un  reprezentant al Inspectoratului de poliţie judeţean. 

În termen de 5 zile de la constituire, Comitetul de organizare solicită consiliului judeţean, 
să desemneze câte 6 consilieri judeţeni - ca membri ai autorităţii teritoriale de ordine publică. O 
astfel de cerere se adresează şi preşedintelui consiliului judeţean pentru a desemna 3 
reprezentanţi ai comunităţii - ca membri ai autorităţii teritoriale de ordine publică. 

 
    II. Descrierea situaţiei actuale 

În data de 27 septembrie 2020, au avut loc alegerile locale pentru alegerea Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Alba şi a membrilor Consiliului Judeţean Alba, ceea ce impune să fie 
desemnată o altă componență a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, pentru următorii 4 
ani. 

În aceste condiții, pentru desfășurarea activității Autorității Teritoriale de Ordine Publică 
a Județului Alba în condiții de deplină legalitate, este imperios necesară nominalizarea 
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba care vor face parte din Comitetul de organizare al 
Autorității Teritoriale de Ordine Publică şi care vor efectua demersurile legale pentru 
desemnarea nominală a membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică, ce va fi validată de 
consiliul judeţean, conform art. 17 alin. 3 din Legea nr. 218/2002, dată la care Comitetul de 
organizare se va dizolva, iar noua Autoritate Teritorială de Ordine Publică va putea funcţiona în 
condiţiile legii.  

  



 
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, cu modificările şi completările ulzerioare. 
 

IV. Baza legală 
         -  art. 173 alin. 1 lit. e şi lit. f,  art. 173 alin. 5 lit. g şi h din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

-  art. 17  alin. 2 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine 
publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002; 

 
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 
Nu este cazul 
 
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. 231 din 22 octombrie 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 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului 

Judeţean Alba care vor face parte din Comitetul de organizare al Autorității 
Teritoriale de Ordine Publică Alba 

 
 

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 altă componență pentru o perioadă de 4 ani. 

Având în vedere faptul că în 27 septembrie 2020, au avut loc alegerile locale pentru 
alegerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba şi a membrilor Consiliului Judeţean Alba, se 
impune să fie desemnată o altă componență a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, 
pentru următorii 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, dar până a se 
ajunge aici, se impune parcurgerea paşilor procedurii de constituire a noii autorităţi teritoriale 
de ordine publică. 

În acest sens, primul pas îl constituie nominalizarea reprezentanţilor Consiliului 
Judeţean Alba care vor face parte din Comitetul de organizare al Autorității Teritoriale de 
Ordine Publică. 

Potrivit art. 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale 
de ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002, pentru nominalizarea membrilor autorităţii 
teritoriale de ordine publică, conform componenţei prevăzute la art. 17 din Legea nr. 
218/2002, prefecţii desemnează prin ordin un comitet de organizare, din care fac parte: 
subprefectul, unul dintre vicepreşedinţii consiliului judeţean, 3 consilieri judeţeni, un 
reprezentant al Direcţiei locale de poliţie a municipiului şi un  reprezentant al Inspectoratului 
de poliţie judeţean. 

În termen de 5 zile de la constituire, Comitetul de organizare solicită consiliului 
judeţean, să desemneze câte 6 consilieri judeţeni - ca membri ai autorităţii teritoriale de ordine 
publică.  

O astfel de cerere se adresează şi preşedintelui consiliului judeţean pentru a desemna 3 
reprezentanţi ai comunităţii - ca membri ai autorităţii teritoriale de ordine publică. 

În data de 27 septembrie 2020, au avut loc alegerile locale pentru alegerea 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba şi a membrilor Consiliului Judeţean Alba, ceea ce 
impune să fie desemnată o altă componență a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, 
pentru următorii 4 ani. 

În aceste condiții, pentru desfășurarea activității Autorității Teritoriale de Ordine 
Publică a Județului Alba în condiții de deplină legalitate, este imperios necesară 
nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba care vor face parte din Comitetul de 
organizare al Autorității Teritoriale de Ordine Publică şi care vor efectua demersurile legale 
pentru desemnarea nominală a membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică, ce va fi 
validată de consiliul judeţean, conform art. 17 alin. (3) din Legea nr. 218/2002, dată la care 
Comitetul de organizare se va dizolva, iar noua Autoritate Teritorială de Ordine Publică va 



putea funcţiona în condiţiile legii. Faţă de cele menționate mai sus, propunem aprobarea 
proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate precum şi a 

dispoziţiilor art. 173 alin. 5 lit. g şi h din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean în exercitarea 
atribuţiilor asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind ordinea publică şi situaţiile de urgenţă, 
va permite nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba care vor face parte din 
Comitetul de organizare al Autorității Teritoriale de Ordine Publică şi care vor efectua 
demersurile legale pentru desemnarea nominală a membrilor autorităţii teritoriale de ordine 
publică, ce va fi validată de consiliul judeţean potrivit legii. 

 
DIRECTOR EXECUTIV 

Liliana NEGRUŢ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit,  
Viorel LUCULESCU 


