
 
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. 13.979/20.06.2022 al domnului Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova și raportul nr. 13.980/20.06.2022 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 Corpului Național al Polițiștilor - Consiliul Teritorial Prahova, 
înregistrată la Consiliul județean Prahova sub nr. 12.816/03.06.2022; 

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: 

  - punctul 9 al art. 1, va avea următorul cuprins: 
   9. STOICA LAURENȚIU – PETRUȚ – reprezentant al Corpului Național al 

Polițiștilor – Consiliul Teritorial 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 Prahova, 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, 30 iunie 2022 

Nr. 151      



  
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA                    
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 13.979 /20.06.2022 
 
 
 

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. 
  Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 58/2021 a fost validată 
componența nominală a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Prahova. 

 Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Prahova sub nr. 12.816 din 03 
iunie 2022, Corpul Național al Polițiștilor – Consiliul Teritorial Prahova, ne comunică 
că, începând cu data de 24 mai 2022, domnul comisar șef de poliție Laurențiu Petruț 
Stoica a fost ales președintele Consiliului Teritorial Prahova. 

 Având în vedere cele menționate se impune modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Prahova nr. 58/2021 în acest sens. 

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

 
 
 

PREȘEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

 
 
 
 
 
 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA                    
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Direcția Juridic Contencios și 
Administrație Publică 
Nr. 13.980 /20.06.2022 
 
 
 
 

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. 
   Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 58/2021 a fost validată 
componența nominală a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Prahova. 

 Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Prahova sub nr. 12.816 din 03 
iunie 2022, Corpul Național al Polițiștilor – Consiliul Teritorial Prahova, ne comunică 
că, începând cu data de 24 mai 2022, domnul comisar șef de poliție Laurențiu Petruț 
Stoica a fost ales președintele Consiliului Teritorial Prahova. 

 Luând în considerare solicitarea Corpului Național al Polițiștilor – Consiliul 
Teritorial Prahova este necesar a se modifica Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 
58/2021 în sensul celor de mai sus. 

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

DIRECTOR EXECUTIV, 
Alina Georgiana Tincă 

 


