
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
H O T Ă R Â R E A   Nr.88/2008 

privind desemnarea a şase consilieri judeţeni ca membri ai Autorităţii teritoriale de ordine 
publică Vaslui 

 
având în vedere adresa Comitetului de organizare a autorităţii teritoriale de ordine publică 

nr.5498/6491/2008 prin care se solicită desemnarea a şase consilieri ca membri ai acestui organism ; 
în conformitate cu prevederile art.17 din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române şi ale art.3 din Hotărârea Guvernului României nr.787/2002 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică ; 

având în vedere procesul-verbal din data de 25 iulie 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 : 
 

Articol unic  - Se desemnează şase consilieri judeţeni ca membri ai autorităţii teritoriale de 
ordine publică Vaslui, după cum urmează : 

1. PUF VASILE 
2. STEIMBERG EUGENIA 
3. CROITORU GHEORGHE 
4. FRĂŢIMAN VLĂDUŢ 
5. PARTENIE EUGEN 
6. DOGARU CĂTĂLIN 

Vaslui, 25 iulie 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 desemnarea a şase consilieri judeţeni ca membri ai Autorităţii 
teritoriale de ordine publică 

 
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. 

Autoritatea teritorială de ordine publică asigură prin activitatea sa, reprezentarea şi 
promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate publică. 

Potrivit aceluiaşi act normativ, autoritatea teritorială de ordine publică se constituie din şeful 
Inspectoratului de poliţie judeţean, un reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor, subprefectul 
judeţului, şase consilieri judeţeni desemnaţi de consiliul judeţean şi trei reprezentanţi ai comunităţii 
desemnaţi de preşedintele consiliului judeţean. 

Pentru nominalizarea membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică în componenţa 
prevăzută de lege, prefectul judeţului Vaslui a desemnat potrivit art.3 din regulamentul de organizare 
şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G.R. nr.787/2002, un comitet 
de organizare, care prin adresa nr.5498/6491/24.07.2008 a solicitat să fie desemnaţi cei şase  consilieri 
judeţeni ca membri ai acestei autorităţi. 

După desemnarea consilierilor judeţeni şi nominalizarea celorlalţi membri ai autorităţii 
teritoriale de ordine publică, în conformitate cu actele normative menţionate mai sus, comitetul de 
organizare în şedinţa de constituire va alege preşedintele acestei autorităţi şi va stabili componenţa 
comisiilor de lucru. Desemnarea nominală a membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică va fi 
validată de consiliul judeţean pentru un mandat, valabil până la următoarele alegeri locale în prima 
şedinţă ordinară a consiliului judeţean. 

În sensul prevederilor legale menţionate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre pe care 
propun să-l adoptaţi în forma prezentată. 
 

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

 


