PROIECT
Nr. 53 din 30.03.2020
HOTĂRÂRE
privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoşani
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.03. 2020,
urmare adresei nr. 4913/30.03.2020 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoşani.
analizând Referatul de aprobare nr.4574 din 30.03.2020 al Preşedintelui Consiliului
Judeţean Botoşani, prin care propune validarea doamnei Zelincă Rodica, ca membru în
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Botoşani,
având în vedere: - Raportul de specialitate nr.4575 din 30.03.2020 al Direcţiei
Juridică, Administraţie Publică Locală;
- Avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare şi parteneriate,
în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, modificată prin Legea nr. 12/2020, art. 7 şi art. 9
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
h o t ă r ă ş t e:
Art. 1 Se validează doamna Zelincă Rodica, subprefect al judeţului Botoşani, ca
membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Botoşani, în locul domnului Nechifor
Dan.
Art. 2 Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 118 din 24.08.2016 se modifică în
mod corespunzător, iar art. 2 din Hotărârile Consiliului Judeţean Botoşani nr. 5/30.01.2020 își
încetează aplicabilitatea.
Art. 3 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din aparatul de
specialitate, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Botoșani şi persoanele nominalizate la
art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREȘEDINTE,
Costică Macaleți

Botoşani,
Nr. ______ din ________ 2020

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel-Stelică Bejenariu

Nr.4574 din 30.03.2020

REFERAT DE APROBARE
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Autoritatea Teritorială de Ordină Publică, conform Legii nr. 12/2020 pentru
modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea
Poliției Române, este constituită din şeful inspectoratului de poliţie judeţean, un reprezentant
al Corpului Naţional al Poliţiştilor, subprefect, 6 consilieri desemnaţi de consiliul judeţean, 3
reprezentanţi ai comunităţii desemnaţi de preşedintele consiliului judeţean, șeful
Inspectoratului de Jandarmi Județean, șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență
Județean, șeful serviciului teritorial al Poliției de Frontieră Române și șeful Poliției Locale din
municipiul reședință de județ.
În conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
autorităţii teritoriale de ordine publică, calitatea de membru al autorităţii teritoriale de ordine
publică se pierde în cazul în care titularul nu mai îndeplineşte funcţia care a determinat
desemnarea sa.
Potrivit adresei nr. 4913/30.03.2020 a Instituției Prefectului – Județul Botoșani,
doamna Zelincă Rodica va exercita funcția de subprefect al județului Botoșani, sens în care
propun validarea doamnei Zelincă Rodica, în locul domnului Nechifor Dan.
Faţă de cele prezentate, supun spre analiză și adoptare proiectul de hotărâre iniţiat în
acest scop.

PREȘEDINTE,
Costică Macaleți

Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală
Nr. 4575 din 30.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Autoritatea Teritorială de Ordină Publică, conform Legii nr. 12/2020 pentru
modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea
Poliției Române, este constituită din şeful inspectoratului de poliţie judeţean, un reprezentant
al Corpului Naţional al Poliţiştilor, subprefect, 6 consilieri desemnaţi de consiliul judeţean, 3
reprezentanţi ai comunităţii desemnaţi de preşedintele consiliului judeţean, șeful
Inspectoratului de Jandarmi Județean, șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență
Județean, șeful serviciului teritorial al Poliției de Frontieră Române și șeful Poliției Locale din
municipiul reședință de județ.
În conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
autorităţii teritoriale de ordine publică, calitatea de membru al autorităţii teritoriale de ordine
publică se pierde în cazul în care titularul nu mai îndeplineşte funcţia care a determinat
desemnarea sa ori ca urmare a revocării lor.
Potrivit adresei nr. 4913/30.03.2020 a Instituției Prefectului – Județul Botoșani,
doamna Zelincă Rodica va exercita funcția de subprefect al județului Botoșani, sens în care se
impune validarea doamnei Zelincă Rodica, în locul domnului Nechifor Dan.
Faţă de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru
promovarea şi înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Botoşani a
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
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