
R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

H O T Ă R Â R E 

privind completarea componenţei nominale a 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Prahova 

 

  Având în vedere: 

  - Expunerea de motive a domnului Bogadan Andrei Toader, vicepreşedinte al 

Consiliului judeţean Prahova şi Raportul nr. 9750/02.06.2015 al Serviciului Juridic 

Contencios, Relaţii Publice, Monitor Oficial, A.T.O.P., prin care se propune validarea 

completării componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Prahova; 

In baza articolului unic din Legea 107/2015 pentru modificarea si completarea  art.17 din 

Legea nr.218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei romane,, 

In conformitate  cu: 

  - Prevederile art. 17 alin. 3 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

          - Prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului României nr. 787/2002 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică; 

  În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

  Consiliul judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 Art.1 Se completează componenţa Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Prahova, 

după cum urmează: 

1. Faur Adrian Marin    - inspector şef -  Inspectoratul Judeţean de   

             Jandarmi Prahova; 

2. Popescu Nicolae     - inspector şef -  Inspectoratul pentru   

                Situaţii de Urgenţă Prahova; 

3. Gheorghe Carmen    - director general -  Poliţia Locală Ploieşti. 

 Art.2  Prezenta hotărâre completează în mod corespunzător prevederile Hotărârii nr. 

75/2013 a Consiliului judeţean Prahova.                                                                         

 Art.3 Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 

PREŞEDINTE, 

Mircea Cosma 

                           CONTRASEMNEAZĂ: 

                              SECRETAR, 

                       Mihail Pavel 

Ploieşti 24 aug 2015 
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R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică asigură, prin activitatea sa, reprezentarea şi 

promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi 

securitate publică. 

 Consiliul judeţean a validat prin Hotărârea nr. 75/2013 componenţa Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Prahova, conform prevederilor Legii nr.218/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului României nr.787 /2002 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică. 

 Urmare  apariţiei Legii nr.107/2015 pentru  modificarea şi completarea art.17  din 

Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, se propune 

completarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Prahova, 

după cum urmează: 

1. Faur Adrian Marin    - inspector şef -  Inspectoratul Judeţean de   

             Jandarmi Prahova; 

2. Popescu Nicolae     - inspector şef -  Inspectoratul pentru   

                Situaţii de Urgenţă Prahova; 

3. Gheorghe Carmen    - director general -  Poliţia Locală Ploieşti. 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 

   

 

 

 



R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS, 

RELAŢII PUBLICE, MONITOR OFICIAL, A.T.O.P. 

Nr.9750/02.06.2015 

 

 

 

 

 

R A P O R T 

La proiectul de hotarare  privind modificarea si completarea legii nr.157/27.09.2012 

privind validarea  nominala a membrilor ATOP 

 

 
 Avand in vedere expunerea de motive nr.   din .... a vicepresedintelui Consiliului Judetean Prahova 

cu privire la proiectul de hotarare  privind modificarea si completarea legii nr.157/27.09.2012 privind 

validarea  nominala a membrilor ATOP pentru mandatul 2012-2016, invederam urmatoarele: 

Prin hotararea nr.157/27.09.2012, modificata prin hotararea nr.75/2013a fost  validata desemnarea  

nominala a urmatorilor  membri ai ATOP:  

1. Patrascu Vasile              -  consilier judeţean - preşedinte 

2. Dosaru Viorel              - şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova  

3. Burghelea Dan                     - reprezentant al Corpului Naţional al   Poliţiştilor 

4. Ioana Madalina Lupea     - subprefect al judeţului Prahova                                                     

5. David Simona                - consilier judeţean 

6. Sfîrloagă Ludmila           - consilier judeţean 

7. Viter David Andrei   - consilier judeţean 

8. Gunia Dragoş Ionel   - consilier judeţean 

9. Ciolac Dan        - consilier judeţean 

           10. Banu Andrei                - reprezentant al comunităţii  

           11. Maiorescu Monica Florina  - reprezentant al comunităţii 

           12. Nicolae Marian George     - reprezentant al comunităţii 

Ulterior , prin Legea nr.107/2015 s-a modificat si completat art.17 din Legea nr.218/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,astfel: 

 

Articolul 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 25 aprilie 2014, cu modificările ulterioare, se 

modifică şi se completează după cum urmează: 

 

    1. Alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    "(2) Autoritatea teritorială de ordine publică este constituită din şeful Direcţiei generale de poliţie a 

municipiului Bucureşti sau al inspectoratului de poliţie judeţean, un reprezentant al Corpului Naţional al 

Poliţiştilor, subprefect, 6 consilieri desemnaţi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, respectiv de 

consiliul judeţean, 3 reprezentanţi ai comunităţii desemnaţi de primarul general al municipiului Bucureşti, 

respectiv de preşedintele consiliului judeţean, şeful Direcţiei generale de jandarmi a municipiului 

Bucureşti sau al inspectoratului judeţean, şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului 



Bucureşti sau şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean şi, după caz, şeful poliţiei locale din 

municipiul reşedinţă de judeţ." 

 

    2. După alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins: 

    "(2^1) Participarea şefului Direcţiei generale de jandarmi a municipiului Bucureşti sau al 

inspectoratului de jandarmi judeţean şi a şefului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului 

Bucureşti sau a şefului inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean în autoritatea teritorială de 

ordine publică se realizează în legătură cu activităţile desfăşurate de aceste instituţii în calitate de forţe de 

sprijin care participă la planificarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice 

sub conducerea Poliţiei Române. 

    (2^2) Aspectele referitoare la activităţile desfăşurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne şi 

cele ale poliţiei locale în planul menţinerii ordinii şi siguranţei publice se prezintă integrat prin intermediul 

Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti sau inspectoratului de poliţie judeţean." 

 

Raportat la textul de lege  mai sus invocat, se impune modificarea si completarea hotararii 

nr.157/27.09/2015 prin validarea  ca si membri Atop a urmatoarelor persoane:  

1. Faur Adrian Marin - inspector şef   -  Inspectoratul Judeţean de     

                  Jandarmi Prahova; 

2. Popescu Nicolae - inspector şef   -  Inspectoratul pentru     

                    Situaţii de Urgenţă Prahova; 

3. Gheorghe Carmen - director general  -  Poliţia Locală Ploieşti. 

 

 

 Faţă de cele menţionate,  avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre. 

  

 

    

 

ŞEF SERVICIU, 

Alina Georgiana Tincă 

 

 


