
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. 19.328/24.08.2022 al domnului Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova și raportul nr. 19.329/24.08.2022 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. 7 și art. 9 din Regulamentul de organizare și funcționare a 
Autorității Teritoriale de Ordine Publică aprobat prin Hotărârea Guvernului României 
nr. 787/2002; 

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 14 al art. 1, va avea următorul cuprins: 
   14. IONICĂ EUGEN – reprezentant al comunității. 

 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, 31 august 2022 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA                    
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 19.328 /24.08.2022 
 
 
 

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. 7 și art. 9 din Regulamentul de organizare și funcționare a 
autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 
787/2002, calitatea de membrii ai autorității teritoriale de ordine publică se pierde și ca 
urmare a decesului și vor fi înlocuiți cu alte persoane desemnate și validate în prima 
ședință a consiliului județean, situație valabilă pentru un reprezentant desemnat din 
partea comunității. 

 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. 19.329 /24.08.2022 
 
 

 
 

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. 

 Potrivit prevederilor art. 9 din Regulamentul de organizare și funcționare a 
autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 
787/2002, se precizează că, calitatea de membrii ai autorității teritoriale de ordine 
publică se pierde și ca urmare a decesului și vor fi înlocuiți cu alte persoane desemnate 
și validate în prima ședință a consiliului județean. 

 Luând în considerare situația unui reprezentant desemnat din partea 
comunității, precum și dispoziția președintelui Consiliului Județean Prahova prin care a 
fost desemnat un alt reprezentant, se propune modificarea Hotărârii 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 

 


