Proiect
Nr . 115 din 06.05.2021
HOTĂRÂRE
privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani, stabilirea
indemnizaţiei de şedinţă şi desemnarea secretariatului executiv
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă extraordinară la data de ______2021,
urmare a Procesului verbal înregistrat la Consiliul Judeţean Botoşani cu nr. 7493 din 27.04.2021
al Comitetului de organizare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, numit prin Ordinul Prefectului
nr. 108 din 01.04.2021, prin care au fost desemnaţi nominal membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Botoşani,
analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr.7807 din
06.05.2021, prin care se propune validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani,
stabilirea indemnizaţiei de şedinţă, precum şi desemnarea secretariatului executiv,
având în vedere: - Raportul de specialitate al Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală nr.
7808 din 06.05.2021,
- Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi
privat al judeţului, servicii publice şi agricultură,
- Avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate şi fonduri europene,
în conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei Române, art. 7, art. 17 şi art. 19 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 membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 (1) Se acordă membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani, pentru
activităţile desfăşurate în plen şi în comisii, o indemnizaţie de şedinţă în procent de 5% din indemnizaţia
brută lunară a Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani.
(2) Indemnizația se acordă pentru fiecare ședință în parte, de plen și/sau de comisie/lună. Numărul
de ședințe/lună pentru care se acordă indemnizație este de maxim o ședință de plen și maxim o ședință de
comisie.
Art. 3 Se desemnează secretariatul executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani,
în următoarea componenţă:
- Dughilă Maria – inspector, Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală;
- Siminiceanu Angelica – inspector, Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală.
Art. 4 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului de
specialitate, și persoanele nominalizate la art. 1 și 3 asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri
PREŞEDINTE,
Doina – Elena Federovici
Botoşani,
Nr. _____ din _______2021

AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel – Stelică Bejenariu

ANEXĂ
la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani
nr. ______ din _______ 2021

MEMBRII AUTORITĂŢII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ BOTOŞANI

1. Breșug Cristina - consilier judeţean – președinte;
2. Alecsandru Gabriel-Augustin - consilier judeţean – membru;
3. Deleanu Constantin-Dan - consilier judeţean – membru;
4. Gireadă Ionuț - consilier judeţean – membru;
5. Marian Sergiu - consilier judeţean – membru;
6. Marocico Floarea - consilier judeţean – membru;
7. Lupu Andrian - reprezentant al comunităţii – membru;
8. Catruc Ilie-Bogdan - reprezentant al comunităţii – membru;
9. Galan Gabriel - reprezentant al – membru;
10. Corneanu Cătălin-Marcel - reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor – membru;
11. Gireadă Aneta - subprefect al judeţului Botoşani – membru;
12. Șerbănoiu Viorel - Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani – membru;
13. Muraru Dan Decebal – inspector șef în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență
„Nicolae Iorga” al Județului Botoșani – membru;
14. Feciuc Cristian-Ovidiu – prim adjunct al inspectorului șef al Inspectoratului de Jandarmi
Județean Botoșani – membru;
15. Onuțu Ioan – director executiv al Poliției Locale Botoșani – membru;
16. Harabulă Valeriu-Mihai - șeful Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani –
membru.

PREŞEDINTE,
Doina – Elena Federovici

AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel – Stelică Bejenariu

Nr. 7807 din 06.05.2021

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor şi domnilor consilieri,
În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române, la nivelul fiecărui judeţ se organizează şi funcţionează autoritatea
teritorială de ordine publică, organism cu rol consultativ, a cărui activitate se desfăşoară în interesul
comunităţii.
Autoritatea teritorială de ordine publică 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, şeful
serviciului teritorial al Poliţiei de Frontieră Române și șeful Poliției Locale din municipiul reședință
de județ.
Potrivit prevederilor art. 6 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii
teritoriale de ordine publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002, Comitetul de
organizare, convoacă membrii autorităţii teritoriale de ordine publică în şedinţa de constituire, pentru
alegerea preşedintelui şi stabilirea componenţei comisiilor de lucru.
În conformitate cu prevederile art. (7) din Regulament, Comitetul de organizare propune, prin
Procesul verbal înregistrat la Consiliul Judeţean Botoşani cu nr. 7493 din 27.04.2021, validarea de
către Consiliul Judeţean Botoşani a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani.
În vederea exercitării atribuţiilor sale cu caracter permanent autoritatea teritorială de ordine
publică îşi constituie un secretariat executiv format din minimum două persoane, încadrate pe funcţii
stabilite prin hotărâre de consiliu judeţean.
De asemenea, art. 19 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de
ordine publică prevede că pentru activitatea desfăşurată în plen şi în comisii membrii autorităţii
teritoriale de ordine publică au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă stabilită de Consiliul Judeţean
Botoşani.
Faţă de cele prezentate, supun spre analiză şi adoptare proiectul de hotărâre iniţiat în acest
scop.
PREŞEDINTE,
Doina –Elena Federovici

Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală
Nr. 7808 din 06.05.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
Autoritatea teritorială de ordine publică este un organism cu rol consultativ, fără personalitate
juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă Consiliul General al Municipiului Bucureşti,
respectiv 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
Hotărârea Guvernului nr. 787/2002, în scopul asigurării bunei desfăşurări şi sporirii eficienţei
serviciului poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează.
Conform prevederilor art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea
Poliției Române, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 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, şeful serviciului teritorial al Poliţiei de Frontieră Române și șeful Poliției Locale din
municipiul reședință de județ.
În conformitate cu prevederile art. 7 din Regulament de organizare și funcționare, Comitetul
de organizare propune validarea de către Consiliul Judeţean Botoşani a membrilor Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Botoşani.
În vederea exercitării atribuţiilor sale cu caracter permanent autoritatea teritorială de ordine
publică îşi constituie un secretariat executiv format din minimum două persoane, încadrate pe funcţii
stabilite prin hotărâre de consiliu judeţean.
Art. 19 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică
prevede că pentru activitatea desfăşurată în plen şi în comisii membrii autorităţii teritoriale de ordine
publică au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă stabilită de Consiliul Judeţean Botoşani.
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.

DIRECTOR EXECUTIV,
Amalia Marian

