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HOăTă ăRăÂăRăE
cu privire la: - constatareăpierdereăaăcalit țiiădeămembruăalăAutorit țiiă
TeritorialeădeăOrdineăPublic ;
- desemnareaășiăvalidareaădesemn riiănominaleăînăcalitateădeămembruăală
Autorit țiiăTeritorialeădeăOrdineăPublic
Avândăînăvedere:
- expunerea de motive nr. 4240/18.04.2018 la Proiectulă deă Hot râre
nr. 4241/18.04.2018;
- raportulă Serviciuluiă Relațiiă Publice,ă A.T.O.P. șiă Transparenț ă
Decizional ănr. 4242 / 18.04.2018;
- raportul nr. 4520/25.04.2018 ală Comisieiă pentruă Munc ,ă Protec ieă
Social ,ăActivit iăSportiveă iădeăAgrement;ă
- raportul nr. 4476/25.04.2018 alăComisieiăpentruăAdministra ieăPublic ,ă
Juridic ,ăAp rareaăOrdiniiăPublice,ăRespectareaăDrepturilorăOmuluiă iăRela iiăcuă
Cet enii;
- adresa nr. 13355/NESECRET/16.04.2018 a Inspectoratuluiă deă Poli ieă
Jude eană Olt,ă înregistrat ă laă Consiliulă Jude eană Oltă subă nr. 4182/17.04.2018,
prină careă seă propuneă validareaă caă membruă ală Autorit iiă Teritorialeă deă Ordineă
Public ă aă domnuluiă comisară efă deă poli ieă Ionelă Cristiană SÎRBUă – efulă
InspectoratuluiădeăPoli ieăJude eanăOlt;
- Hot râreaă Consiliuluiă Județeană Oltă nr.ă 162/29.09.2016 cu privire la
validareaă desemn riiă nominaleă aă membriloră Autorit iiă Teritorialeă deă Ordineă
Public ,ăcuămodific rileăulterioare;
- prevederile art. 17 alin. (1),ă(2)ăși (3) din Legea nr. 218/2002 privind
organizareaă șiă funcționareaă Polițieiă Române,ă republicat ,ă cuă modific rileă iă
complet rileăulterioare;
- prevederileă art.5ă șiă art.ă 7-9ă dină Regulamentulă deă Organizareă șiă
Funcționareă aă Autorit țiiă Teritorialeă deă Ordineă Public , aprobat prin
Hot râreaăGuvernuluiănr.787/2002,
Înă temeiulă prevederiloră art.ă 91ă alin.ă (1)ă lit.ă f)ă iă art.97ă alin. (1), art.98
coroborată cuă art.ă 45ă alin.ă (1)ă iă art.115ă alin. (1)ă lit.ă c)ă dină Legeaă administra ieiă
publiceă localeă nr.ă 215/2001,ă republicat ,ă cuă modific rileă iă complet rileă
ulterioare,
CONSILIULăJUDEŢEANăOLTăadopt ăprezentaăhot râre

Art.1. Seă constat ă pierdereaă calit iiă deă membruă deă dreptă ală Autorit iiă
TeritorialeădeăOrdineăPublic ădeăc treădomnulăCristianăVOICULESCU,ăurmareă
aăîncet riiăexercit riiăfunc ieiădeă efăalăInspectoratuluiădeăPoli ieăJude eanăOlt.
Art.2. Seă iaă actă deă desemnareaă nominal ă aă domnuluiă Ionelă Cristiană
SÎRBUă– comisară efădeăpoli ie,ă efulăInspectoratuluiădeăPoli ieăJude eanăOlt,ă
înăcalitateădeămembruădeădreptăalăAutorit iiăTeritorialeădeăOrdineăPublic .
Art.3. Seă valideaz ă desemnareaă nominal ă caă membruă deă dreptă ală
Autorit iiăTeritorialeădeăOrdineăPublic ăaădomnuluiăcomisară efădeăpoli ieăIonelă
CristianăSÎRBUă– efulăInspectoratuluiădeăPoli ieăJude eanăOlt.
Art.4. Componen aăactual ăaăAutorit iiăTeritorialeădeăOrdineăPublic ,ăînă
urmaămodific rilor survenite conform prevederilor art. 1- 3 esteăurm toarea:
1. Radu-GeorgeăIONI ă- Membru
2.ăIonelăCristianăSÎRBUă- Membru
3. Tudor Dorel DREJOI - Membru
4.ăAdrianăT NASEă- Membru
5. Adrian Constantin POP - Membru
6.ăPetreă TEFANă- Membru
7. Pavel BELINSKI - Membru
8. Ion Lucian BONDRESCU - Membru
9. Ioan NEDELEA - Membru
10. Niculae FLOREA - Membru
11.ăLucianăNIŢUăă- Membru
12. Nicolae VITAN - Membru
13.ăGheorghi ăBRÂNARUă- Membru
14. Sabin Paul BRATU - Membru
15.ăDumitruăDUMITRA CUă- Membru
Art. 5. Prezentaă hot râreă seă comunic ă Serviciuluiă Rela iiă Publice,ă
A.T.O.P.ă iăTransparen ăDecizional ,ăăDirec ieiăEconomice,ăBugetă- Finan eădină
cadrulă aparatuluiă deă specialitateă ală Consiliuluiă Jude eană Olt,ă Autorit iiă
TeritorialeădeăOrdineăPublic ,ăInspectoratuluiădeăPoli ieăJude eanăOlt,ădomnuluiă
Ionel CristianăSÎRBU,ădomnuluiăCristianăVOICULESCU,ăînăvedereaăaduceriiălaă
îndeplinire,ă Pre edinteluiă Consiliuluiă Jude eană Oltă ă iă Institu ieiă Prefectuluiă –
Jude uluiăOlt.
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