
 
 
 
 
 
 

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.1864/18.02.2013 cu privire la 
Proiectul de Hotărâre nr.1865/18.02.2013; 

- adresa nr.1254/04.02.2013 a Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 
1395/04.02.2013 prin care s-a comunicat numele titularului de drept în 
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, respectiv domnul PRUTEANU 
MIHAI - comisar şef de poliţie, împuternicit la conducerea Inspectoratului 
de Poliţie Judeţean Olt; 

- raportul comun nr.1866/18.02.2013 al Direcţiei Administraţie 
Publică Locală şi al Serviciului Monitorul Oficial al Judeţului, Registratură, 
Relaţii cu Publicul şi A.T.O.P.; 

     - raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii 
nr.2169/26.02.2013; 

     - raportul Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi 
sportive şi agrement nr.2171/26.02.2013; 

     - raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, 
integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului 
nr.2193/27.02.2013; 

     - raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii 
publice şi comerţ nr.2168/26.02.2013; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 
95/21.08.2012 cu privire la validarea desemnării nominale a membrilor 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică; 

- prevederile Legii nr.218/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Politiei Române, cu modificările şi completările ulterioare; 



- prevederile art.5, 7 şi 9 din Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.787/2002. 

             În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea privind 
administraţia publică locală nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta H O T Ă R Â R E :  

Art.1. Se constată pierderea calităţii de membru al Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică de către reprezentantul Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Olt, domnul VOICU ION. 

Art.2. Se ia act de desemnarea domnului PRUTEANU MIHAI - 
comisar şef de poliţie, reprezentant al Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Olt, în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine 
Publică. 

Art.3. Se validează desemnarea nominală ca membru al 
Autorităţii Teritoriale de Ordinea Publică a domnului PRUTEANU MIHAI - 
comisar şef de poliţie. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică domnului PRUTEANU 
MIHAI, Serviciului Monitorul Oficial al Judeţului, Registratură, Relaţii cu 
Publicul şi A.T.O.P., Direcţiei Buget - Finanţe, Direcţiei Economice din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt în vederea 
aducerii la îndeplinire, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, domnului 
Voicu Ion, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - 
Judeţul Olt. 
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