
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA                                  
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârii nr. 58/2021 a Consiliului  

Județean Prahova privind validarea componenței nominale a   
Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Prahova 

 

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 12.069/24.05.2022 al domnului Dumitru Tudone, 
vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova și raportul nr. 12.070/24.05.2022 al Direcției 
juridic contencios și administrație publică prin care se propune modificarea unor prevederi ale 
Hotărârii nr. 58/2021 a Consiliului Județean Prahova privind validarea componenței nominale 
a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Prahova; 
 - Prevederile art. 17 alin (1), (2) și (6) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și 
funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Prevederile art. 1 și art. 6 din Regulamentului de organizare și funcționare a 
Autorității Teritoriale de Ordine Publică aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 
787/2002; 
 - Adresa nr. 17/9706/26.04.2022 a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului 
Prahova; 
 - Adresa nr. 126310/06.05.2022 a Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, 
înregistrată la Consiliul județean Prahova sub nr. 10789/09.05.2022; 
 - Adresa nr. 1506847/24.05.2022 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Șerban 
Cantacuzino” al Județului Prahova, înregistrată la Consiliul Județean Prahova sub nr. 
12043/24.05.2022; 

În temeiul art. 173 alin (1) lit. d), alin (5) lit. g),  art. 182 alin (1) și (2)  și art. 196 alin 
(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre:  
 

 Art. 1.  Se modifică unele prevederi ale Hotărârii nr. 58/2021 a Consiliului Județean 
Prahova privind validarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a 
Județului Prahova, astfel: 

  - punctele 1, 6, 8 și 11 ale art. 1, vor avea următorul cuprins: 
 1. CHELAN GABRIEL BOGDAN   - consilier județean - președinte 

 6. IORDĂCHESCU NELU              - consilier județean 
 8. MANEA CRISTIAN                     - șeful Inspectoratului Județean de  Poliție Prahova 

 11. TUDOROIU NICOLAE      - șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență 
„Șerban Cantacuzino” al Județului Prahova. 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 58/2021 a Consiliului Județean Prahova 
privind validarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului 
Prahov, cu modificările ulterioare, rămân neschimbate. 

Art. 3. Direcția juridic contencios și administrație publică va comunica prezenta 
hotărâre persoanelor interesate. 

PREȘEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

                                    CONTRASEMNEAZĂ: 
               SECRETAR GENERAL, 

         Hermina Adi Bîgiu 
Ploiești, 31 mai 2022 
 
Nr. 132               



  
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA                    
CONSILIUL JUDEȚEAN 
VICEPREȘEDINTE 
Nr. 12.069 /24.05.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârii nr. 58/2021 a Consiliului 

Județean Prahova privind validarea componenței nominale a   
Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Prahova 

 

  În conformitate cu prevederile art. 17 alin (1) din Legea nr. 218/2002 privind 
organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, la nivelul fiecărui județ se organizează și funcționează autoritatea teritorială 
de ordine publică, organism cu rol consultativ, a cărui activitate se desfășoară în 
interesul comunității. 

 Autoritatea teritorială de ordine publică asigură, prin activitatea sa, 
reprezentarea și promovarea intereselor comunității în scopul asigurării unui climat de 
siguranță și securitate publică. 

 Potrivit art. 8 din Regulamentul de organizare și funcționare a autorității 
teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 787/2002, 
mandatul membrilor autorității teritoriale de ordine publică este valabil până la 
următoarele alegeri locale, urmând ca, după desfășurarea acestora, să fie desemnată o 
altă componență pentru o perioadă de 4 ani. 

 Autoritatea teritorială de ordine publică este condusă de un președinte ales cu 
votul majoritar din rândul consilierilor județeni, așa după cum prevede art. 17 alin (6) 
din Legea nr. 218/2002. 
  Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 58/2021 a fost validată 
componența nominală a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Prahova, 
unde  domnul Iordăchescu Nelu este președintele autorității.        

 În ședința din data de 14 aprilie 2022, domnul Iordăchescu Nelu a solicitat 
eliberarea din funcția de președinte al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a 
Județului Prahova, propunând pentru această funcție pe domnul consilier județean 
Chelan Gabriel Bogdan, care a fost votat în unanimitate. 

 Prin adresa nr. 126310 din 06.05.2022, Inspectoratul Județean de Poliție 
Prahova ne comunică că, începând cu data de 06 mai 2022, domnul comisar șef de 
poliție Cristian Manea a fost împuternicit în funcția de șef al Inspectoratului Județean de 
Poliție Prahova și prin adresa nr. 1506847 din 24.05.2022, Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență „Șerban Cantacuzino”  al Județului Prahova ne comunică că, domnul 
colonel Tudoroiu Nicolae este inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență al Județului Prahova. 

 Având în vedere cele menționate se impune înlocuirea domnului Iordăchescu 
Nelu cu domnul Chelan Gabriel Bogdan, a domnului Preda Ginel cu domnul Manea 
Cristian și a domnului Muscalu Alexandru cu domnul Tudoroiu Nicolae. 

   Față de cele expuse mai sus supun spre dezbatere și aprobare prezentul proiect 
de hotărâre.                 

 

VICEPREȘEDINTE, 
Dumitru Tudone 

 



 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA                    
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Direcția Juridic Contencios și 
Administrație Publică 
Nr. 12.070 /24.05.2022 
 

RAPORT 
pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârii nr. 58/2021 a Consiliului 

Județean Prahova privind validarea componenței nominale a   
Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Prahova 

 
 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Prahova este înființată în temeiul 
Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare și al Hotărârii Guvernului României nr. 787/2002 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de 
ordine publică, iar componența nominală a acesteia este validată prin hotărâre a 
Consiliului Județean Prahova. 

 În conformitate cu prevederile art. 17 alin (6) din Legea nr. 218/2002 
Autoritatea teritorială de ordine publică este condusă de un președinte ales cu votul 
majoritar din rândul consilierilor județeni.   
  Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 58/2021 a fost validată 
componența nominală a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Prahova, 
unde, domnul Iordăchescu Nelu, este președintele autorității.        
 Prin adresa cu nr. 17/9706 din 26 aprilie 2022, Autoritatea Teritorială de 
Ordine Publică a Județului Prahova ne comunică că, în ședința din data de 14 aprilie 
2022, domnul Iordăchescu Nelu a solicitat eliberarea din funcția de președinte al ATOP 
a Județului Prahova și a propus pentru această funcție pe domnul consilier județean 
Chelan Gabriel Bogdan. 

 Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, prin adresa nr. 126310 din 
06.05.2022,  ne comunică că, începând cu data de 06 mai 2022, domnul comisar șef de 
poliție Cristian Manea a fost împuternicit în funcția de șef al Inspectoratului Județean de 
Poliție Prahova și prin adresa nr. 1506847 din 24.05.2022, Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență „Șerban Cantacuzino” al Județului Prahova ne comunică că, domnul colonel 
Tudoroiu Nicolae este inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență al 
Județului Prahova. 

 Luând în considerare solicitarea Autorității Teritoriale de Ordine Publică a 
Județului Prahova de înlocuire a domnului Iordăchescu Nelu din funcția de președinte 
cu domnul Chelan Gabriel Bogdan, precum și comunicările Inspectoratului Județean de 
Poliție Prahova și a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Șerban Cantacuzino” al 
Județului Prahova, este necesar a se modifica Hotărârea nr. 58/2021 a Consiliului 
Județean Prahova în acest sens. 

 Față de cele prezentate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Alina Georgiana Tincă 

 


