ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA nr. 208/2020
privind validarea desemnării nominale a membrilor
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Vaslui

Vaslui;

Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 18470/23.11.2020 al preşedintelui Consiliului Judeţean

- adresa Comitetului de organizare pentru nominalizarea membrilor Autorității
Teritoriale de Ordine Publică a Județului Vaslui nr. 18608/19.11.2020, înregistrată la Consiliul
Județean Vaslui cu nr. 18356/19.11.2020;
- procesul-verbal al ședinței de constituire a Autorității Teritoriale de Ordine
Publică a Județului Vaslui;
- raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică din cadrul aparatului
de specialitate al consiliului județean nr. 18495/23.11.2020;
- avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală şi
coordonarea consiliilor locale a consiliului județean;
în conformitate cu prevederile:
- art.173 alin.(1) lit.f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 17 alin. (2) și alin. (5), art.20 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și
funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art.7 și art.19 din anexa la H.G. nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică;
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. – (1) Se validează desemnarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale
de Ordine Publică Vaslui, după cum urmează:
1. Prisacaru Dan-Eduard - consilier judeţean, președinte;
2. Ciomaga Dumitru – subprefect al județului Vaslui, membru;
3. Tamaș Ioan Marcu – inspector şef al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vaslui,
membru;
4. Păvăloaiea Gheorghiță – inspector șef al Inspectoratului Județean de Jandarmi Vaslui,
membru;
5. Tătaru Niculae – inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Podul
Înalt” al Județului Vaslui, membru;
6. Catană Sorinel – director executiv al Poliției Locale Vaslui, membru;
7. Hristea Mihai – reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor Consiliului Teritorial
Vaslui, membru;
8. Cernat Vasile – reprezentant al Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Vaslui,
membru;
9. Steimberg Eugenia - consilier judeţean, membru;
10. Dorin Emil - consilier judeţean, membru;
11. Cain Dan-Liviu - consilier judeţean, membru;

Veziteu Gheorghe – consilier judeţean, membru;
Teslariu Iuliana – consilier județean, membru;
Mereuță Gianina-Maria – reprezentant al comunităţii locale, membru;
Popescu Toader – reprezentant al comunităţii locale, membru;
Stamate Ioan – reprezentant al comunităţii locale, membru.
(2) Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Vaslui are în structură
următoarele comisii de lucru:
a) Comisia de coordonare, situații de urgență și pentru petiții:
1. Tamaș Ioan Marcu – inspector şef al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vaslui;
2. Tătaru Niculae – inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Podul
Înalt” al Județului Vaslui;
3. Cernat Vasile – reprezentant al Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Vaslui;
4. Prisacaru Dan-Eduard - consilier judeţean;
5. Steimberg Eugenia - consilier judeţean;
6. Mereuță Gianina-Maria – reprezentant al comunităţii locale;
b) Comisia de planificare, stabilire și evaluare a indicatorilor de performanță
minimali:
1. Ciomaga Dumitru – subprefect al județului Vaslui;
2. Catană Sorinel – director executiv al Poliției Locale Vaslui;
3. Veziteu Gheorghe – consilier judeţean;
4. Dorin Emil - consilier judeţean;
5. Stamate Ioan – reprezentant al comunităţii locale;
c) Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanță și
drepturile omului:
1. Hristea Mihai – reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor Consiliului Teritorial
Vaslui;
2. Păvăloaiea Gheorghiță – inspector șef al Inspectoratului Județean de Jandarmi Vaslui;
3. Cain Dan-Liviu - consilier judeţean;
4. Teslariu Iuliana – consilier județean;
5. Popescu Toader – reprezentant al comunităţii locale.
Art.2. – (1) Cuantumul indemnizaţiei de şedinţă la care au dreptul membrii
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică pentru activitatea desfăşurată în plen şi în comisii se
stabileşte la 5% din indemnizaţia preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui, aferentă lunii
pentru care se efectuează plata.
(2) Cheltuielile pentru plata indemnizaţiei de şedinţă cuvenită membrilor
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui se suportă din bugetul judeţului.
Art.3. – La data intrării în vigoare a hotărârii, Hotărârea Consiliului Județean Vaslui
nr.227/2016, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
Art.4. – Secretarul general al județului va comunica prezentul act administrativ
Instituției Prefectului – Județul Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate,
persoanelor nominalizate la art.1 în vederea aducerii la îndeplinire și îl va publica în
Monitorul oficial local.
Vaslui, 10 decembrie 2020
12.
13.
14.
15.
16.

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

