
 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

HOTĂRÂRE 

 

privind validarea componentei nominale a 

  Autorității Teritoriale de Ordine Publică Dolj 

 

Consiliul Județean Dolj întrunit în şedință ordinară,  

având în vedere referatul de aprobare nr. 30290/03.12.2020 întocmit de Biroul Relaţii 

cu Publicul-ATOP din cadrul Direcţiei Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, 

Proiecte cu Finanţare Internaţională, raportul Serviciului juridic nr. 

30390/03.12.2020, precum şi avizul comisiilor de specialitate, prin care se propune 

validarea componentei nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Dolj, 

         Conform dispozițiilor art. 17 alin. 5 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea 

și funcționarea Poliției Române, modificată prin Legea nr.12/2020, respectiv art. 7 

din Regulamentul de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine 

publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002, 

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) si art. 196 alin. (1) lit. a)din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 Art. 1 –  Se aprobă validarea componentei nominale a Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică Dolj, conform anexei la prezenta hotărâre.    

 Art. 2 – Prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr.181/2017 

îşi menţin valabilitatea. 

 Art. 3 – Durata mandatului membrilor ATOP este egală cu durata mandatului 

actualului Consiliu Județean. 

 Art.4 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

însărcinează direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și membrii 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Dolj. 

 Art. 5 –  Prezenta hotărâre se va comunica membrilor Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică Dolj.  

      

 

       Nr. _____      Adoptată la data de _______ 2020 

 

 

 

       PREȘEDINTE, 

DORIN COSMIN VASILE                                         Contrasemează 

                                                              SECRETAR GENERAL AL  JUDEŢULUI,  

                                ANDA NICOLAE 



 

                                                                                                                   
 
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 
Direcţia Afaceri Europene, Dezvoltare Regională 
Proicete cu Finanţare Internaţională 
Biroul Relatii cu Publicul-ATOP  
Nr. 30290/03.12.2020                    
                                                                                         PREŞEDINTE,  
 
                                                                                   DORIN COSMIN VASILE 
    

 
REFERAT 

de aprobare a proiectului de Hotărâre privind validarea componenței nominale 
a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Dolj 

 
 
 

  Potrivit dispozițiilor art. 17 alin.1 din Legea nr.218/2002 precum si a art.1 din 

Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică, 

aprobat prin H.G. nr. 787/2002, această autoritate este un organism cu rol consultativ 

ce se constituie și funcționează pe lângă fiecare Consiliu județean. 

 Având în vedere constituirea noului Consiliu județean, ca urmare a alegerilor 

locale din luna septembrie 2020, este necesară constituirea acestui organism care să 

funcționeze pe întregul mandat al Consiliului Județean Dolj. 

        Conform dispozițiilor art. 17 alin. 5 din Legea nr. 218/2002 si art.7 din 

HG.nr.787/2002, pentru validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică, Consiliul judetean valideaza prin Hotarare  componenta nominala a ATOP 

Dolj asa cum este ea  prevăzuta, la art. 17 alin.2 din Legea nr. 218/2002, modificata 

prin Legea nr.12/2020 respectiv: 

 

- Seful Inspectoratului Judetean de Politie 

- Subprefectul 

- un reprezentant al Corpului National al Politistilor 

- seful Inspectoratului  Judetean de Jandarmi 

- seful inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta 

- seful Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera 

- seful politiei Locale 

- 6 consilieri judeteni 

- 3 reprezentanti ai comunitatii desemnati de Presedintele Consiliului 

judetean 

   

 La nivelul Consiliului Județean Dolj, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 

Dolj a fost validată prin HCJ nr. 182/07.07.2016, mandatul acesteia incetand de la 

data constituirii noului Consiliu judetean. 



 

 

 

 

 

 Prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr.181/2017 îşi 

menţin valabilitatea. 

Având în vedere cele mai sus menționate, înaintăm spre aprobare proiectul de 

Hotarare privind validarea componentei nominale a Autoritatii teritoriale de Ordine 

Publica Dolj, durata mandatul membrilor ce vor fi validati, fiind egala cu mandatul 

actualului Consiliu Judetean. 

 

 

 

  

     Director executiv,                                                        Şef Birou, 

               Daniela Băluţă                                              Relaţii cu Publicul -ATOP   

                             Mădălina Teodoru 

 

 

           

                                                                                            Consilier superior 

  Cristian Şovăilă 
 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 30390/03.12.2020 

 

 

  

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

Proiectului de hotărâre privind  

validarea componentei nominale a ATOP Dolj 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu ale art. 136 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, 

Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat Proiectul de hotărâre 

privind validarea componentei nominale ATOP Dolj propus de președintele 

Consiliului Județean Dolj șinj a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: validarea componentei nominale ATOP 

Dolj; 

2)  Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile 

Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, 

instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror 

implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin 

proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare 

prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv 

prevederile:  

-art.17 alin.(5) din Legea  nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea 

poliției Române, modificată prin Legea  nr.12/20020 

-art.7 din regulamentul de organizare si funcționare a autorității Teritoriale de 

Ordine Publică, aprobat prin H.G.  nr.787/2002; 

-art.173 alin. (1) lit. f), art.182 alin.1 și art.196 alin.(1) lit.a)  din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului: nu este cazul. 

     

     Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul 

de hotărâre este întemeiat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, 

respectiv al legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui 

compartiment, sens în care îl avizăm favorabil şi propunem analizarea şi supunerea 

spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în  şedinţă ordinară a 



Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucţiunile 

de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii 

de zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul 

        

 

 

 

 

 

          Avizat,                                                                                         Întocmit, 

      Șef Serviciu                            Consilier Juridic, 

 

    DAIANA STOICA                                                               Manea Mioara-Veronica 

 

 



ANEXĂ 

                                                                            La Hotărârea nr. …….…/2020 

 

 

 

COMPONENȚA  

AUTORITĂȚII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ DOLJ 

 

 

 

1.                                           - șeful Inspectoratului  Județean de Poliție Dolj 

2.                                           -  reprezentant al Corpului Național al  Poliţistilor 

3.                                           -  subprefect 

4.                                           -  șeful Poliției Locale Craiova  

5.                                           -  șeful Inspectoratului Județean de Jandarmi Dolj 

6.                                           - șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență  

7.                                           - sef Serviciu Teritorial  Poliţia de Frontieră 

8.                                           -  consilier județean 

9.                                           -  consilier județean 

10.                                           -  consilier județean 

11.                                           -  consilier județean 

12.                                           -  consilier județean 

13.                                           -  consilier județean 

14.                                           - reprezentant al comunității 

15.                                           - reprezentant al comunității   

16.                                           - reprezentant al comunității 

 

 

 

                                                                                        Şef Birou, 

          Relaţii cu Publicul -ATOP   

                                                     Mădălina Teodoru 
 

 
 
 


