
                                        
 

H O T Ă R Â R E 
cu privire la:  - constatare pierdere a calităţii de membru 

al  Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
                           -desemnarea şi validarea desemnării 

nominale ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine 
Publică  

 
 
 
 

Având în vedere: 
 

-   expunerea de motive nr. 957/24.01.2013 la Proiectul de 
Hotărâre nr.958/24.01.2013; 
-     raportul Serviciului Monitorul Oficial al Judetului, 
Registratura, Relatii cu Publicul si A.T.O.P. 
nr.959/24.01.2013. 
-  raportul  Comisiei pentru administraţie publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi 
relaţii cu cetăţenii nr.1242/30.01.2013. 
-  raportul Comisiei pentru munca, protectie sociala activitati 
sportive si de agrement nr.1238/30.01.2013. 
-    prevederile Hotararii Consiliului Judetean nr.82/09.07.2012 
cu privire la desemnarea consilierilor judeteni care vor face 
parte din  Autoritatea Teritoriala de Ordine Publică. 
-   prevederile Hotararii Consiliului Judetean nr.95/21.08.2012 
cu privire la validarea desemnarii nominale a membrilor 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică. 
-   adresa nr.11954/18.12.2012 prin care domnul Ciocan Dan 
si-a exprimat optiunea scrisa de renuntare la functia de 
consilier judetean optand pentru calitatea de deputat. 
-   incetarea mandatului de consilier judetean al domnului 
Ciocan Dan pentru  incompatibilitatea intre functia de consilier 
judetean si calitatea de deputat. 



-   prevederile Hotararii Consiliului Judetean Olt  
nr.66/28.06.2012 cu privire la validarea mandatului 
consilierilor  judeţeni.   
- prevederile Legii nr.218/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române . 
 - prevederile art.7 si art.9 din Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, aprobat 
prin H.G. nr.787/2002. 
 

În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre. 

 
 
  Art.1. Se constată pierderea de catre domnul Ciocan 
Dan a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine 
Publică ca urmare a incetarii mandatului de consilier judetean.   
  Art.2. Se desemnează domnul Nedelea Ioan, consilier 
judeţean în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică. 
          Art.3.Se valideaza desemnarea nominala a domnului 
Nedelea Ioan, consilier judetean in calitate de membru al 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică. 
          Art.4 Prezenta hotarare  se comunica domnului 
Nedelea Ioan, Directiei Administratie Publica Locala, 
Serviciului Monitorul Oficial al Judetului, Registratura, Relatii 
cu Publicul si A.T.O.P., Serviciului Resurse Umane  sI Relatii 
cu Institutiile Subordonate din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean, în vederea aducerii la îndeplinire, 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, domnului  Ciocan 
Dan, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt  şi Instituţiei 
Prefectului -Judeţul Olt. 

 
 

        PREŞEDINTE 
           Paul STĂNESCU 
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