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CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A    Nr.134/2008 
privind desemnarea şi validarea unui consilier judeţean, ca membru  

al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui 
 
 având în vedere că a devenit vacant un loc de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine 
Publică Vaslui desemnat din rândul consilierilor judeţeni prin demisia domnului Frăţiman Vlăduţ din 
funcţia de consilier judeţean; 
 având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.118/2008 prin care s-a luat act de 
demisia din calitatea de consilier judeţean a domnului Frăţiman Vlăduţ; 
 în conformitate cu prevederile art.17 din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române şi ale art.3 din H.G. nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică; 
 având în vedere procesul – verbal din data de 30 septembrie 2008 cu rezultatul votului secret; 
 în temeiul prevederilor art.91 alin. 1 lit. “f” şi 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 desemnează şi se validează doamna Timofte Ana-Gabriela, consilier judeţean, ca 
membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui. 
 Art.2 – Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.117/2008 privind validarea desemnării 
nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică şi stabilirea cuantumului indemnizaţiei 
de şedinţă, se modifică în mod corespunzător. 

                                                                                        Vaslui, 30 septembrie 2008 
 
 

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

                                                                                                                                   Contrasemnează: 
                                                                                                                                        Secretarul judeţului Vaslui 
                                                                                                                                               Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
 

E X P U N E R E   D E   M O T I V E 
la proiectul de hotărâre privind desemnarea şi validarea unui consilier judeţean 

ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui 
 

 În vederea funcţionării eficiente şi realizării atribuţiilor în mod corespunzător, Autoritatea 
Teritorială de Ordine Publică Vaslui are în componenţa sa, potrivit dispoziţiilor art.17 alin.2 din Legea 
nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi ale art.4 din H.G. nr.787/2002 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine 
publică, 6 consilieri judeţeni ca membri ai autorităţii. Având în vedere că a devenit vacant unul din 
aceste locuri, se impune desemnarea şi validarea unui consilier judeţean. 

Luând în considerare cele prezentate mai sus, vă propun să adoptaţi proiectul de hotărâre 
privind desemnarea unui consilier judeţean ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
Vaslui. 

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

 
 
 
 


