
 

     R O M Â N I A  

     JUDEȚUL PRAHOVA  

     CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea art. 2 din Hotărârea  Consiliului județean Prahova nr. 

144/2016 privind validarea componenței nominale a membrilor 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Prahova 

 

   Având în vedere:  

- Expunerea de motive a președintelui Consiliului județean, prin care se 

propune modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului județean Prahova privind 

validarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Prahova 

și Raportul nr. 16438 din 18.08.2017 al Direcției Juridic Contencios și Administrație 

Publică;  

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

funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- Prevederile art. 7 și ale art. 19 din Regulamentul de organizare și 

funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului României nr. 787/2002;  

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

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
 

 Consiliul județean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului județean Prahova nr. 

144/2016 privind validarea componenței nominale a membrilor Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Prahova și va avea următorul cuprins: 
 

           ”Pentru activitatea desfășurată, membrii Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică au dreptul la o indemnizație lunară de 1000 lei brut, în condițiile în 

care, în luna respectivă aceștia au participat la cel puțin o ședință de plen sau de 

comisie”. 
 

 

Art.2. Pe data prezentei, Hotărârea nr. 144/2016 a Consiliului județean 

Prahova se modifică în mod corespunzător. 

Art.3. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate.  

 

 

PREȘEDINTE, 

          Bogdan Andrei Toader   

               

         CONTRASEMNEAZĂ:  

                    p. SECRETAR,                           
          Alina Georgiana Tincă 
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R O M Â N I A  

JUDEȚUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEȚEAN  

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 În baza prevederilor Hotărârii nr. 144/2016, cu modificările și completările 

ulterioare, a fost validată componența nominală a membrilor Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică Prahova. 

 Potrivit art. 19 din Hotărârea nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului 

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

modificările și completările ulterioare,”pentru activitatea desfășurată în plen și în 

comisii membrii autorității teritoriale de ordine publică au dreptul la o indemnizație 

de ședință stabilită de Consiliul General al Municipiului București, respectiv de 

consiliile județene”.  

 Prin hotărârea Hotărârii nr. 144/2016 a fost stabilită indemnizația pentru 

membrii Autorității Teritoriale de Ordine Publică.  

 Luând în considerare activitatea complexă desfășurată de membrii Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică, precum și modificările survenite în sfera de 

reglementare a remunerațiilor acordate pentru exercitarea unor sarcini și activități ce 

au la bază caracterul public, se propune stabilirea cuantumului indemnizației lunare 

de care beneficiază membrii Autorității Teritoriale de Ordine Publică ca fiind de 1000 

lei brut, în condițiile participării la cel puțin o ședință de plen sau de comisie. 

 

 

PREȘEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 

 



R O M Â N I A  

JUDEȚUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEȚEAN  

DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS ȘI  

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  

Nr. 16438/18.08.2017  

 

 

 

R A P O R T 

 

 În baza prevederilor Hotărârii nr. 144/2016, cu modificările și completările 

ulterioare, a fost validată componența nominală a membrilor Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică Prahova. 

 Potrivit art. 19 din Hotărârea nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului 

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

modificările și completările ulterioare,”pentru activitatea desfășurată în plen și în 

comisii membrii autorității teritoriale de ordine publică au dreptul la o indemnizație 

de ședință stabilită de Consiliul General al Municipiului București, respectiv de 

consiliile județene”.  

 Având în vedere prevederile actului normativ susmenționat, se propune 

stabilirea cuantumului indemnizației de care beneficiază membrii Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică pentru participarea la cel puțin o ședință de plen sau de 

comisie, ca fiind de 1000 lei brut. 

 Având în vedere cele mai sus prezentate, avizăm favorabil proiectul de 

hotărâre. 

 

 

Director executiv, 

Alina Georgiana Tincă 

 


