
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
HOTARÂRE 

 
cu privire la: validarea desemnarii nominale a membrilor 

                Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica 
 
 

 Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 5942/09.08.2004 cu privire la   

Proiectul de Hotarâre; 
- Raportul nr. 5932/09.08.2004 al Directiei Resurse Umane, 

Informare si Relatii Publice din cadrul aparatului propriu al 
Consiliului Judetean Olt ; 

- Procesul verbal încheiat în sedinta de constituire a Autoritatii 
Teritoriale de Ordine Publica; 

- Avizul nr. 5983/10.08.2004 al Comisiei pentru administratie 
publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului si relatii cu cetatenii; 

- Avizul nr. 5985/10.08.2004 al Comisiei pentru cultura, 
învatamânt, activitatea stiintifica, sanatate si culte; 

- Avizul nr. 5984/10.08.2004 al Comisiei pentru munca, protectie 
sociala, activitati sportive si agrement; 

- Prevederile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 218/2002 privind 
organizarea si functionarea Politiei Române; 

- Prevederile art. 7 si 8 din Regulamentul de organizare si 
functionare a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica, 
aprobat prin H.G. nr. 787/2002. 

 



În temeiul art. 109 alin. (1) din Legea administratiei publice 
locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
CONSILIUL JUDETEAN OLT adopta prezenta 

Hotarâre: 
Art. 1. Se valideaza desemnarea nominala a membrilor 

Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica constituita la nivelul 
judetului, pe lânga Consiliul Judetean, dupa cum urmeaza: 

 
 

a) ing. Mihail ALBULESCU - consilier judetean     -presedinte; 
b) ing. Costinel NETCU  - consilier judetean     - membru; 
c) ec.   Ioan NEDELEA  - consilier judetean     - membru; 
d) dr.   Dorin POSTELNICU - consilier judetean     - membru; 
e) jr.    Lucian NITU  - consilier judetean     - membru; 
f) prof. Carol-Emil KOVACS - consilier judetean     - membru; 
g) ec.   Marin IONICA  - subprefect           - membru; 
h) jr.    Florian BAICEA  - seful Inspectoratului  
                                                    de Politie Judetean   - membru; 
i) jr.    Gheorghe PALTIN - reprezentantul  
                                                    Corpul National  
           al Politistilor                 - membru; 
j) jr.    Vergil SÎRBU  - seful Corpului  
                                                    Gardienilor Publici  - membru; 
k) ing.  Valentin SUICAN - inginer Statiunea  

   de Cercetari si      
  Dezvoltare Agricola  

                                                    Caracal-reprezentant 
                                                     al  comunitatii         - membru; 
l) contabil Constantin CÎTU - administrator S.C.  
                                                    "CONSTANTIN"  
                                                    S.A. Potcoava -  
                                                    reprezentant   
                                                    al comunitatii           - membru; 
m)  jr.   Nicolae VITAN  - avocat Baroul Slatina   

            reprezentant al  
            comunitatii              - membru. 



 
Art. 2. Mandatul membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine 

Publica este valabil pâna la urmatoarele alegeri locale pentru 
Consiliul Judetean, urmând ca dupa alegerile locale sa fie 
desemnata o alta componenta pentru o perioada de 4 ani. 

 
 Art. 3.  Prezenta hotarâre se comunica membrilor Autoritatii 

Teritoriale de Ordine Publica, Directiilor de specialitate, 
Arhitectului sef, Centrului de Informare, Relatii Publice si 
Secretariat executiv al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica din 
cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt, Comitetului 
de organizare al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica si 
Prefecturii Judetului Olt. 

 
 
 

 
PRESEDINTE, 
Jenel COPILAU 

 
 
 

 
 

                                                 CONTRASEMNEAZA 
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI, 

                                          Marin DOBRE 
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