
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA nr. 154/2020 
privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 13495/04.09.2020 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Vaslui;  
- adresa Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui nr. 7354/04.09.2020, 

înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 13484/04.09.2020; 
- raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică din cadrul 

aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 13497/04.09.2020; 
- avizul Comisiei juridică şi disciplină, administraţie publică şi coordonarea 

consiliilor locale a consiliului județean;  
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 3/2017 privind validarea domnului 

PANȚIRU GABRIEL DORU ca membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 
Vaslui; 

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 227/2016 privind validarea 
desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui și 
stabilirea cuantumului indemnizației de ședință, cu modificările și completările 
ulterioare; 

în conformitate cu prevederile: 
- art.17 alin.(2) din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea 

Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- art.9 din anexa la H.G. nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică; 
- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
în temeiul art. 182 alin. (1) și al 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 Vaslui 
 

  HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. – Se constată încetarea calității de membru de drept al Autorității 
Teritoriale de Ordine Publică Vaslui a domnului Panțiru Gabriel-Doru, care nu mai 
îndeplinește funcția de șef al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui.   

Art.2. – Se validează desemnarea ca membru de drept al Autorității 
Teritoriale de Ordine Publică Vaslui a domnului Tamaș Ioan Marcu, împuternicit să 
îndeplinească atribuțiile funcției de șef al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui. 

Art.3. - Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.227/2016 privind validarea 
desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui și 
stabilirea cuantumului indemnizației de ședință, cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică în mod corespunzător.  



Art.4. – Secretarul general al județului va comunica prezenta hotărâre 
Instituției Prefectului – Județul Vaslui, secretariatului Autorității Teritoriale de Ordine 
Publică Vaslui, Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui și domnului Tamaș Ioan Marcu, 
în termenul prevăzut de lege.  

 
 Vaslui, 17 septembrie 2020 

 
         PREȘEDINTE, 
                              Dumitru Buzatu 
 
 
                                                                                          Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                           SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                                     Diana-Elena Ursulescu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


