
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A   Nr.117/2008 
privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică şi 

stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă 
 
 având în vedere adresa nr.6152/22.08.2008 ale Comitetului de organizare pentru desemnarea 
membrilor autorit. teritoriale de ordine publ. şi adresa nr.9532/04.08.2008 a Corp. Naţ. al Poliţiştilor; 
 în conformitate cu prevederile art. 17 alin. 3 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române coroborate cu prevederile art. 7 şi 19 din H.G. nr. 787/2002 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică; 
 în temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Consiliul Judeţean Vaslui, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 – Se validează desemnarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
Vaslui după cum urmează: 
Preşedinte:  Şteimberg Eugenia - consilier judeţean 
Membri 
de drept:       Marian Sergiu – Subprefect al judeţului Vaslui 

           Carp Mihai – inspector şef al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vaslui 
           Cuciureanu Constantin – reprezentant al Consiliul Inspectoratului de Poliţie Judeţean 

Membri  
desemnaţi:    Croitoru Gheorghe – consilier judeţean 

         Puf Vasile - consilier judeţean 
         Frăţiman Vlăduţ - consilier judeţean 
         Partenie Eugen - consilier judeţean 
         Dogaru Cătălin – consilier judeţean 
         Popescu Toader – reprezentant al comunităţii locale                                   

          Vulpe Gianina - reprezentant al comunităţii locale  
         Trifan Ciprian - 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. 
 (2) – Indemnizaţia Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui care se ia în calcul este cea din luna 
în care are loc şedinţa. 

Art.3 – Cheltuielile pentru plata indemnizaţiei de şedinţă cuvenită membrilor Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică Vaslui se suportă din bugetul consiliului judeţean. 

Art.4 – Direcţia de Adm. Publ. va comunica câte o copie de pe prezenta hot. celor interesaţi. 
                                                                                                                        Vaslui, 29 august 2008  

P R E Ş E D I N T E, 

Vasile Mihalachi 
                                                                                                                                       Contrasemnează: 

                                                                                                                                   Secretarul judeţului Vaslui, 

                                                                                                                                    Gheorghe  Stoica 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN  VASLUI                            
P R E Ş E D I N T E 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor 

 Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică şi stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă 
 

Prin Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, la nivelul fiecărui 
judeţ se organizează şi funcţionează Autoritatea teritorială de ordine publică, organism cu rol consultativ, 
a cărui activitate se desfăşoară în interesul comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi 
securitate publică. 

Potrivit aceluiaşi act normativ, Autoritatea teritorială de ordine publică se constituie din : 
subprefectul judeţului, şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean, şeful Corpului Gardienilor Publici, un 
reprezentant al Consiliului Inspectoratului de Poliţie Judeţean ca organ teritorial de conducere şi control 
al Corpului Naţional al Poliţiştilor, 6 consilieri desemnaţi prin Hotărârea nr. 88/2008 a Consiliului 
judeţean Vaslui, şi 3 reprezentanţi ai comunităţii desemnaţi prin Dispoziţia nr. 300/2008 a Preşedintelui 
Consiliului judeţean Vaslui. 

Potrivit art.5 din Hotărârea Guvernului nr.787/2002 subprefectul, şeful Inspectoratului Judeţean de 
Poliţie şi şeful Corpului Gardienilor Publici al judeţului, sunt membri de drept ai Autorităţii teritoriale de 
ordine publică Vaslui. 

Totodată, în conformitate cu art.17, alin.(3) din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române precum şi ale art.7 din Hotărârea Guvernului nr.787/2002 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii teritoriale de ordine publică – desemnarea 
nominală a Autorităţii teritoriale de ordine publică în componenţa sus-menţionată urmează a fi validat de 
către Cons. jud. pentru un mandat valabil până la următoarele alegeri locale. 

În baza nominalizărilor făcute, Comitetul de organizare a convocat membrii Autorităţii teritoriale 
de ordine publică în şedinţă de constituire alegând ca preşedinte pe doamna Steimberg Eugenia – consilier 
judeţean şi a stabilit componenţa comisiilor de lucru prevăzute de lege. 

Prin adresa nr. 6152/22.08.2008 Comitetul de organizare face cunoscut desemnarea nominală a 
membrilor autorităţii şi în conformitate cu prevederile legale menţionate a fost iniţiat proiectul de hotărâre 
prin care se validează această desemnare. 

În conformitate cu prevederile art.19 din Hotărârea Guvernului nr.787/2002 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii naţionale de ordine publică, au dreptul la o 
indemnizaţie de şedinţă pentru activitatea desfăşurată în plen şi în comisii. 

Având în vedere că membrii Autorităţii teritoriale de ordine publică beneficiază de indemnizaţie 
de şedinţă propun ca aceasta să fie în cuantum de 5 % din indemnizaţia lunară de care beneficiază 
Preşedintele Consiliului judeţean Vaslui, în luna în care se desfăşoară şedinţa. 

Cu o indemnizaţie de şedinţă în cuantum de 312 lei calculată la nivelul salariilor valabile în luna 
septembrie 2008 şi de un număr de 5 şedinţe estimate până la sfârşitului anului, implicaţiile financiare 
privind susţinerea cheltuielilor cu plata indemnizaţiilor de şedinţă pentru cei 12 membri ai autorităţii sunt 
19.740 lei. 

În sensul prevederilor legale sus menţionate, vă rog să adoptaţi proiectul de hotărâre în forma 
prezentată. 

P R E Ş E D I N T E, 
Vasile Mihalachi 

 


