
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind validarea desemnării nominale a membrilor 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba 

 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem  

audio/videoconferință în data de 27 noiembrie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind validarea desemnării nominale a 

membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba; 

           - raportul de specialitate nr. 26105/20 noiembrie 2020 al Direcției juridică şi 

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

            Ţinând cont de prevederile: 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 279/13 noiembrie 2020 privind nominalizarea 

reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba care vor face parte din Autoritatea Teritorială de 

Ordine Publică Alba; 

 - Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 368/16 noiembrie 2020 privind 

desemnarea reprezentanților comunității care vor face parte din Autoritatea Teritorială de 

Ordine Publică a Județului Alba; 

 - adresei nr. 16371/20 noiembrie 2020 a Instituției Prefectului  Județul Alba - Comitetul 

de organizare pentru nominalizarea membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 26057/20 noiembrie 2020. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 

Juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice, avizul favorabil 

Comisiei de specialitate nr. 5 Servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, 

turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri și de avizul favorabil al Comisiei 

de specialitate nr. 6 Sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă; 

            Având în vedere prevederile: 

         -  art. 173 alin. 1 lit. e şi lit. f,  art. 173 alin. 5 lit. g şi lit. h din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

-  art. 17  alin. 4 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 4-7 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 validează desemnarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică a Județului Alba după cum urmează: 

R O M Â N I A  
J U D E Ț U L  A L B A  

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 

Cod de înregistrare fiscală 4562583 

Tel: 0258-813380; 813382; fax:  0258-813325; 

e-mail: cjalba@cjalba.ro   web: www.cjalba.ro  



 

 

Președinte: 
ALBANI-ROCCHETTI Simone   -  consilier judeţean; 

Membri: 

CETERAŞ Marius-Nicolae   -  consilier judeţean; 

TĂTAR Virgil    - consilier judeţean; 

HĂRĂGUŞ Silvia-Alina   - consilier judeţean; 

CRIŞAN Laurenţiu    - consilier judeţean;  

NEMEŞ Gheorghe-Claudiu  - consilier judeţean.  

ROF Ioana-Diane     - subprefect al Judeţului Alba; 

Comisar şef DOGARU Florin Constantin - şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba;  

Lt. col. COSTEA Virgiliu Ovidiu Nicolae - împuternicit la comanda Inspectoratului pentru  

     Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Judeţului Alba; 

Col. GIUREA Marius Claudiu   - şeful Inspectoratului Judeţean de Jandarmi „Avram Iancu” 

Alba; 

ILCU Daniel Ioan     - director executiv, şeful Poliţiei Locale Alba Iulia; 

Colonel (r) ILEA Ioan Ilie   - Corpul Naţional al Poliţiştilor - Organizaţia teritorială  

     Alba;  

BĂRDAŞ Mihai-Horea    - reprezentant al comunităţii; 

IVINIŞ Gheorghe Ioan   - reprezentant al comunităţii; 

BUTA Lucian Florin   - reprezentant al comunităţii. 

 Art. 2. Mandatul membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este valabil până la 

următoarele alegeri locale pentru Consiliul Județean Alba. 

 Art. 3. Activitatea autorităţii teritoriale de ordine publică se desfăşoară în spaţii puse la 

dispoziţie de Consiliul Judeţean Alba, prin intermediul secretarului general al județului Alba. 

 Art. 4. În vederea executării atribuţiilor cu caracter permanent ale autorității teritoriale de 

ordine publică se constituie secretariatul executiv format din: 

Viorel LUCULESCU  - consilier superior, Direcția juridică și administraţie publică; 

Nicoleta LAZĂR   - consilier superior, Direcția juridică și administraţie publică. 

 Art. 5. Se aprobă indemnizația membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba 

în cuantum de 10 % din indemnizația lunară a Președintelui Consiliului Județean Alba. 

Art. 6. Cheltuielile necesare pentru desfășurarea activității autorității teritoriale de ordine 

publică se suportă din bugetul Județului Alba. 

 Art. 7. La data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 

168/29 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea. 

Art. 8. 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, persoanelor nominalizate, Inspectoratului Județean de 

Jandarmi „Avram Iancu” Alba, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului 

Alba, Direcţiei juridică și administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete, Biroului resurse 

umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU            

 

 

 

 

Nr. 289 

Alba Iulia, 27 noiembrie 2020 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 

139 alin. 5 lit. c şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările 

ulterioare, cu un număr de 32 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31 

Număr voturi împotrivă: 0                       Abţineri de la vot: 0 


