
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   HOTĂRÂRE 
    cu privire la stabilirea indemnizaţiei de şedinţă 

pentru membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
 
       Având în vedere: 
     - Expunerea de motive nr. 6438/19.06.2015 cu privire la Proiectul  de 
Hotărâre nr. 6439/19.06.2015; 
    -Raportul comun nr. 6440/19.06.2015 al Direcţiei Economice, Buget – Finanţe și 
al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul 
aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Olt; 
  - Raportul nr.6561/23.06.2015 al Comisiei pentru administratie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu 
cetățenii;    
- Raportul nr.6643/24.06.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale, 
buget-finanțe, integrare europeana, administrarea domeniului public și privat 
al județului; 
-  Raportul nr. .6631/24.06.2015 al Comisiei pentru organizare si dezvoltare 
urbanistica, realizarea lucrarilor publice, ecologie si protectia mediului, 
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura; 
     - Prevederile Hotărârii Consiliului  Judeţean Olt nr. 92/2004 cu privire 
la desemnarea nominală a membrilor Autorităţii de Ordine Publică; 
     - Prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 
548/16.08.2012 cu privire la  desemnare reprezentanţi ai  comunităţii  în 
Autoritatea  Teritorială  de  Ordine  Publică ; 
      - Prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 
193/17.06.2015 cu privire la revocare reprezentant al comunității  în                          
Autoritatea  Teritorială  de  Ordine  Publică și desemnare reprezentant al 
comunității în  Autoritatea  Teritorială  de  Ordine  Publică ; 
     -Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.70/25.06.2015 cu 
privire la completarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică; 



    - Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 130 din 23 
decembrie 2004 cu privire la stabilirea indemnizației de ședință pentru 
membrii Autorității Teritoriale de Ordine Publică; 
     - Prevederile Hotărârii nr. 1/06.12.2014 a A.N.A.T.O.P. privind 
recomandarea ca pentru activitatea desfăşurată în plen şi în comisii, membrii 
A.T.O.P.- urilor judeţene să beneficieze de o indemnizaţie lunară în cuantum 
de 20%  din indemnizaţia brută a preşedintelui consiliului judeţean; 
      -Prevederile art. 20 din  Legea nr. 218/2002 privind  organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;     
  - Prevederile  art. 10, art. 11 şi art. 19 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 787/2002. 
    În temeiul prevederilor  art. 91 alin. (1) lit. f), art. 97 alin.(1), art. 
98, art. 115 alin. (1) lit. c) coroborate cu art. 45 alin. (1)  din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările 
şi completările ulterioare, 
 
 
                CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre. 
 
 
         Art. 1. – (1) Se stabileşte o indemnizaţie de ședință în cuantum de 
6% din indemnizaţia brută a Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, pentru 
membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, pentru activitatea 
desfășurată în plen și în comisii. 
        (2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se plăteşte pentru cel mult două 
şedinţe pe lună la care membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
participă în plen şi în comisii, deci maximum 12% pe lună din indemnizaţia 
brută a Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt. 
        (3) Plata se face în funcție de activitatea desfășurată, pe baza foii 
colective de prezenţă întocmită de secretariatul executiv al Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică și semnată de către Președintele  Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică. 
        Art. 2. Indemnizația de ședință, cheltuielile necesare pentru 
desfășurarea activității, precum și cheltuielile de transport pentru membrii 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică se suportă din bugetul  Judeţului Olt, 
acestea din urmă pe baza ordinelor de deplasare aprobate de Preşedintele 
Consiliului Judeţean Olt. 



       Art.  3.  Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1 iulie 2015, 
dată de la care îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului 
Judeţean Olt nr. 130 din 23 decembrie 2004. 
       Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget - 
Finanţe, Serviciului financiar-contabilitate, Serviciului Resurse Umane şi 
Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, Serviciului Relații Publice, ATOP și Transparență 
Decizională, membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică în vederea 
aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt, precum  şi 
Instituţiei Prefectului- Judeţul Olt. 
 
 
 
 
     
                                               PREŞEDINTE 
                                            Paul STĂNESCU 
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                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI  OLT 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 31  voturi  ,,PENTRU,,  
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