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                PROIECT 
     Nr. 5/20.01.2021 

 

 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la: validarea desemnării nominale a membrilor  

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Olt (A.T.O.P.) 

 

 

 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 615/20.01.2021 al Președintelui Consiliului Județean 

Olt; 

- Ordinul Prefectului Județului Olt nr. 557/16.12.2020 privind: constituire 

Comitet de organizare A.T.O.P., înregistrat la Consiliul Județean Olt sub                        

nr. 13221/17.12.2020; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 339/28.12.2020 cu 

privire la: desemnare reprezentanți ai comunității pentru a face parte din Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică;  

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 195/29.12.2020 cu privire la: 

desemnarea unui număr de 6 consilieri județeni pentru a face parte din Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică (A.T.O.P.);  

- adresa Comitetului de Organizare al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 308/12.01.2021; 

            - Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 76/25.06.2015 cu privire la stabilirea 

indemnizației de ședință pentru membrii Autorității Teritoriale de Ordine Publică; 

- prevederile art. 17 alin. (1) - (3) și alin. (5) din Legea nr. 218/2002 privind 

organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată (r2), completată prin Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 175/2020; 

 - prevederile art. 5, art. 7-8 și art. 19 din Regulamentul de organizare și 

funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 787/2002, 

 

    În temeiul prevederilor art.173 alin. (1) lit. f), art.182 alin. (1) și (4) coroborat cu art.139 

alin. (1) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

         

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre. 
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Art.1. Se validează desemnarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică (A.T.O.P.), constituită la nivelul județului Olt, pe lângă Consiliul 

Județean, după cum urmează: 

           1. Nicolae HRISTESCU – Subprefect al județului Olt;  

           2. Ion Mihai MIHALACHE - Inspector Șef - Inspectoratul de Poliție Județean Olt; 

           3. Tudor Dorel DREJOI - Inspector Șef - Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt; 

           4. Adrian TĂNASE - Inspector Șef - Inspectoratul pentru Situații de Urgență          

”Matei Basarab” al Județului Olt;  

           5. Adrian Constantin POP - Director Executiv - Direcția Poliția Locală a 

Municipiului Slatina; 

6. Marius UNGUREANU - Șeful Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Olt; 

7. Laurențiu MURGULEȚ - reprezentantul Corpului Național al Polițiștilor Olt; 

 8. Ion Adrian BĂRBULETE - consilier județean;  

 9. Cristian BUTNARIU - consilier județean; 

        10. Ionel - Bogdan CRUȘOVEANU - consilier județean; 

        11. Cătălin - Petrișor GIUREA - consilier județean; 

        12. Constantin POPESCU - consilier județean; 

        13. Nicolae VITAN  - consilier județean; 

        14. Sabin Paul BRATU - reprezentant al comunității;      

        15. Dumitru DUMITRAȘCU - reprezentant al comunității;      

        16. Lucian NIȚU - reprezentant al comunității. 

Art.2. Mandatul membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică este valabil 

până la următoarele alegeri locale pentru Consiliul Județean Olt, urmând ca după 

alegerile locale să fie desemnată o altă componență pentru o perioadă de 4 ani. 

Art.3. Pentru activitatea desfășurată în plen și pe comisii, membrii Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică beneficiază de o indemnizație lunară în cuantumul și 

condițiile stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 76/25.06.2015. 

          Art.4. Pe data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea orice dispoziție 

contrară. 

          Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget - Finanțe, 

Serviciului Financiar - Contabilitate, Serviciului Relații  Publice, Autoritatea Teritorială 

de Ordine Publică și Transparență Decizională din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt și persoanelor nominalizate la art. 1 din prezenta hotărâre, în 

vederea aducerii la îndeplinire, Comitetului de Organizare al Autorității de Ordine 

Publică Olt, Președintelui Consiliului Județean Olt, precum și Instituției Prefectului - 

Județul Olt. 

 

 

INIȚIATOR 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

Marius OPRESCU 

 

 

 

 

 

                                                                     AVIZEAZĂ 

                                                                SECRETARUL  GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                                       Marinela-Elena ILIE 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de Hotărâre cu privire la: validarea desemnării nominale a 

membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Olt (A.T.O.P.) 

 

 

 

 

Proiectul de hotărâre propune validarea desemnării nominale a membrilor 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică (A.T.O.P.) constituită la nivelul județului 

Olt, pe lângă Consiliul Județean.  

Autoritatea teritorială de ordine publică este organism cu rol consultativ, 

fără personalitate juridică, care se constituie și funcționează pe lângă Consiliul 

Județean Olt, și care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată 

(r2), completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 175/2020 și ale 

Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine 

publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002. Această autoritate 

funcționează în scopul asigurării bunei desfășurări și sporirii eficienței serviciului 

polițienesc din unitatea administrativ - teritorială în care funcționează și, prin 

activitatea sa, asigură reprezentarea și promovarea intereselor comunității în 

vederea asigurării unui climat de siguranță și securitate publică. 

Conform prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind 

organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată (r2), completată prin 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 175/2020: „autoritatea teritorială de ordine 

publică este constituită din șeful Direcției generale de politie a municipiului 

București sau al inspectoratului de poliție județean, un reprezentant al Corpului 

Național al Polițiștilor, subprefect, 6 consilieri desemnați de Consiliul General al 

Municipiului București, respectiv de consiliul județean, 3 reprezentanți ai 

comunității desemnați de primarul general al municipiului București, respectiv de 

președintele consiliului județean, șeful Direcției generale de jandarmi a 

municipiului București sau al inspectoratului județean, șeful Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență al Municipiului București sau șeful inspectoratului 

pentru situații de urgență județean, șeful serviciului teritorial al Poliției de 

Frontieră Române și, după caz, șeful poliției locale din municipiul reședință de 

județ”. 
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Pentru nominalizarea membrilor autorității teritoriale de ordine publică, 

conform prevederilor art.3 din Regulamentul de organizarea și funcționare a 

autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.787/2002, Prefectul Județului Olt a emis Ordinul nr. 557/16.12.2020, 

înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr. 13221/17.12.2020, prin care, începând 

cu data de 16.12.2020, a fost constituit Comitetul de organizare a Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Olt. 

În vederea respectării prevederilor art. 4 din Regulamentul de organizarea 

și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 787/2002, Comitetul de organizare al Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică Olt a solicitat Consiliului Județean Olt să desemneze                  

6 consilieri județeni ca membri ai autorității teritoriale de ordine publică.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 195/29.12.2020 au fost 

desemnați 6 consilieri județeni pentru a face parte din Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică (A.T.O.P.), după cum urmează: 

- BĂRBULETE Ion Adrian;  

- BUTNARIU Cristian;  

- CRUȘOVEANU Ionel - Bogdan;  

- GIUREA Cătălin - Petrișor;  

- POPESCU Constantin;  

- VITAN Nicolae.  

Totodată Comitetul de organizare al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Olt a solicitat Președintelui Consiliului Județean Olt să desemneze   

3 reprezentanți ai comunității ca membri ai autorității.   

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 

339/28.12.2020 au fost desemnați trei reprezentanți ai comunității pentru a 

face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, după cum 

urmează: 

- Sabin Paul BRATU;  

             - Dumitru DUMITRAȘCU; 

          - Lucian NIȚU. 

 

Conform prevederilor art. 5 din Regulamentul de organizarea și funcționare 

a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.787/2002, subprefectul județului Olt și șeful Inspectoratului de Poliție Județean 

Olt, sunt membri de drept ai autorității teritoriale de ordine publică. 

Potrivit dispozițiilor art. 7 din Regulamentul de organizarea și funcționare 

a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.787/2002 coroborate cu prevederile art. 17 alin. (5) din Legea nr. 218/2002 

privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată (r2), completată 

prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 175/2020, desemnarea nominală a 

membrilor autorității teritoriale de ordine publică este validată de Consiliul 

Județean Olt, dată de la care Comitetul de organizare se dizolvă.  
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 Prin adresa Comitetului de Organizare a Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 308/12.01.2021, au fost 

comunicate nominalizările membrilor ATOP, în vederea validării nominale a 

fiecăruia, în prima ședință de consiliu județean, după cum urmează: 

           - HRISTESCU Nicolae – Subprefectul Județului Olt;  

           - MIHALACHE Ion Mihai - Inspector Șef - I.P.J. Olt;  

           - DREJOI Tudor Dorel -Inspector Șef - I.J.J. Olt;  

           - TĂNASE Adrian -Inspector Șef - I.S.U. Olt;   

           - POP Adrian Constantin - Director Executiv - Direcția Poliția Locală, 

Municipiul Slatina;  

- UNGUREANU Marius - Șeful Serviciului Teritorial al Poliției de 

Frontieră Olt;  

- MURGULEȚ Laurențiu - reprezentantul Corpului Național al Polițiștilor 

Olt; 

 - BĂRBULETE Ion Adrian - consilier județean;   

 - BUTNARIU Cristian - consilier județean;  

          - CRUȘOVEANU Ionel - Bogdan - consilier județean;  

          - GIUREA Cătălin - Petrișor - consilier județean;   

          - POPESCU Constantin - consilier județean; 

          - VITAN Nicolae  - consilier județean;  

          - BRATU Sabin Paul - reprezentantul comunității;       

          - DUMITRAȘCU Dumitru - reprezentantul comunității;       

          - NIȚU Lucian - reprezentantul comunității.   

 

În conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul de organizarea și 

funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.787/2002 coroborate cu prevederile art. 17 alin. (5) din Legea        

nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată 

(r2), completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 175/2020, mandatul 

membrilor autorității teritoriale de ordine publică este valabil până la 

următoarele alegeri locale pentru Consiliul Județean Olt, urmând ca după 

alegerile locale să fie desemnată o altă componență pentru o perioadă de          

4 ani.  

Având în vedere cele anterior menționate este necesară adoptarea unei 

hotărâri a Consiliului Județean Olt prin care să fie validată desemnarea nominală 

a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică (A.T.O.P.), constituită la 

nivelul județului Olt, pe lângă Consiliul Județean, după cum urmează: 

           1. Nicolae HRISTESCU – Subprefect al județului Olt;  

           2. Ion Mihai MIHALACHE - Inspector Șef - Inspectoratul de Poliție 

Județean Olt; 

           3. Tudor Dorel DREJOI - Inspector Șef - Inspectoratul de Jandarmi 

Județean Olt; 

           4. Adrian TĂNASE - Inspector Șef - Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență ”Matei Basarab” al Județului Olt;  

           5. Adrian Constantin POP - Director Executiv - Direcția Poliția Locală a 

Municipiului Slatina; 
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6. Marius UNGUREANU - Șeful Serviciului Teritorial al Poliției de 

Frontieră Olt; 

7. Laurențiu MURGULEȚ - reprezentantul Corpului Național al Polițiștilor 

Olt; 

 8. Ion Adrian BĂRBULETE - consilier județean;  

 9. Cristian BUTNARIU - consilier județean; 

        10. Ionel - Bogdan CRUȘOVEANU - consilier județean; 

        11. Cătălin - Petrișor GIUREA - consilier județean; 

        12. Constantin POPESCU - consilier județean; 

        13. Nicolae VITAN  - consilier județean; 

        14. Sabin Paul BRATU - reprezentant al comunității;      

        15. Dumitru DUMITRAȘCU - reprezentant al comunității;      

        16. Lucian NIȚU - reprezentant al comunității. 

Pentru activitatea desfășurată în plen și pe comisii, membrii Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică beneficiază de o indemnizație lunară în cuantumul 

și condițiile stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 76/25.06.2015. 

Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale, motiv 

pentru care propun adoptarea lui în forma în care a fost redactat.  

  

 

INIŢIATOR 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                    AVIZAT 

Serviciul Relații Publice,                                                            PREŞEDINTE 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică                                Marius OPRESCU                                                           

și Transparență Decizională 

Nr. 620/20.01.2021 

 

 

 

 

 

R A P O R T 

la Proiectul de Hotărâre cu privire la: validarea desemnării nominale  

a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Olt (A.T.O.P.) 

 

 

 

 

Autoritatea teritorială de ordine publică este organism cu rol consultativ, 

fără personalitate juridică, care se constituie și funcționează pe lângă Consiliul 

Județean Olt, și care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată 

(r2), completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 175/2020 și ale 

Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine 

publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002. Această autoritate 

funcționează în scopul asigurării bunei desfășurări și sporirii eficienței serviciului 

polițienesc din unitatea administrativ - teritorială în care funcționează și, prin 

activitatea sa, asigură reprezentarea și promovarea intereselor comunității în 

vederea asigurării unui climat de siguranță și securitate publică. 

Conform prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind 

organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată (r2), completată prin 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 175/2020: „autoritatea teritorială de ordine 

publică este constituită din șeful Direcției generale de politie a municipiului 

București sau al inspectoratului de poliție județean, un reprezentant al Corpului 

Național al Polițiștilor, subprefect, 6 consilieri desemnați de Consiliul General al 

Municipiului București, respectiv de consiliul județean, 3 reprezentanți ai 

comunității desemnați de primarul general al municipiului București, respectiv de 

președintele consiliului județean, șeful Direcției generale de jandarmi a 

municipiului București sau al inspectoratului județean, șeful Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență al Municipiului București sau șeful inspectoratului 

pentru situații de urgență județean, șeful serviciului teritorial al Poliției de 

Frontieră Române și, după caz, șeful poliției locale din municipiul reședință de 

județ”. 

Pentru nominalizarea membrilor autorității teritoriale de ordine publică, 

conform prevederilor art.3 din Regulamentul de organizarea și funcționare a 

autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.787/2002, Prefectul Județului Olt a emis Ordinul nr. 557/16.12.2020, 
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înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr. 13221/17.12.2020, prin care, începând 

cu data de 16.12.2020, a fost constituit Comitetul de organizare a Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Olt. 

În vederea respectării prevederilor art. 4 din Regulamentul de organizarea 

și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 787/2002, Comitetul de organizare al Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică Olt a solicitat Consiliului Județean Olt să desemneze                  

6 consilieri județeni ca membri ai autorității teritoriale de ordine publică. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 195/29.12.2020 au fost 

desemnați 6 consilieri județeni pentru a face parte din Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică (A.T.O.P.), după cum urmează: 

- BĂRBULETE Ion Adrian;  

- BUTNARIU Cristian;  

- CRUȘOVEANU Ionel - Bogdan;  

- GIUREA Cătălin - Petrișor;  

- POPESCU Constantin;  

- VITAN Nicolae.  

Totodată Comitetul de organizare al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Olt a solicitat Președintelui Consiliului Județean Olt să desemneze   

3 reprezentanți ai comunității ca membri ai autorității.   

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 

339/28.12.2020 au fost desemnați trei reprezentanți ai comunității pentru a 

face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, după cum 

urmează: 

- Sabin Paul BRATU;  

             - Dumitru DUMITRAȘCU; 

          - Lucian NIȚU. 

Conform prevederilor art. 5 din Regulamentul de organizarea și funcționare 

a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.787/2002, subprefectul județului Olt și șeful Inspectoratului de Poliție Județean 

Olt, sunt membri de drept ai autorității teritoriale de ordine publică. 

Potrivit dispozițiilor art. 7 din Regulamentul de organizarea și funcționare 

a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.787/2002 coroborate cu prevederile art. 17 alin. (5) din Legea nr. 218/2002 

privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată (r2), completată 

prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 175/2020, desemnarea nominală a 

membrilor autorității teritoriale de ordine publică este validată de Consiliul 

Județean Olt, dată de la care Comitetul de organizare se dizolvă.  

 Prin adresa Comitetului de Organizare a Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 308/12.01.2021, au fost 

comunicate nominalizările membrilor ATOP, în vederea validării nominale a 

fiecăruia, în prima ședință de consiliu județean, după cum urmează: 

           - HRISTESCU Nicolae – Subprefectul Județului Olt;  

           - MIHALACHE Ion Mihai - Inspector Șef - I.P.J. Olt;  
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           - DREJOI Tudor Dorel - Inspector Șef - I.J.J. Olt; 

           - TĂNASE Adrian - Inspector Șef - I.S.U. Olt;  

           - POP Adrian Constantin - Director Executiv - Direcția Poliția Locală, 

Municipiul Slatina;  

- UNGUREANU Marius - Șeful Serviciului Teritorial al Poliției de 

Frontieră Olt; 

- MURGULEȚ Laurențiu - reprezentantul Corpului Național al Polițiștilor 

Olt; 

 - BĂRBULETE Ion Adrian - consilier județean;  

 - BUTNARIU Cristian - consilier județean;  

          - CRUȘOVEANU Ionel - Bogdan - consilier județean;  

          - GIUREA Cătălin - Petrișor - consilier județean;  

          - POPESCU Constantin - consilier județean;  

          - VITAN Nicolae  - consilier județean;  

          - BRATU Sabin Paul - reprezentantul comunității;       

          - DUMITRAȘCU Dumitru - reprezentantul comunității;       

          - NIȚU Lucian - reprezentantul comunității.   

În conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul de organizarea și 

funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.787/2002 coroborate cu prevederile art. 17 alin. (5) din Legea        

nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată 

(r2), completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 175/2020, mandatul 

membrilor autorității teritoriale de ordine publică este valabil până la 

următoarele alegeri locale pentru Consiliul Județean Olt, urmând ca după 

alegerile locale să fie desemnată o altă componență pentru o perioadă de          

4 ani.  

Având în vedere cele anterior menționate prin proiectul de hotărâre se 

propune validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică (A.T.O.P.), constituită la nivelul județului Olt, pe lângă Consiliul 

Județean, după cum urmează: 

           1. Nicolae HRISTESCU – Subprefect al județului Olt;  

           2. Ion Mihai MIHALACHE - Inspector Șef - Inspectoratul de Poliție 

Județean Olt; 

           3. Tudor Dorel DREJOI - Inspector Șef - Inspectoratul de Jandarmi 

Județean Olt; 

           4. Adrian TĂNASE - Inspector Șef - Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență ”Matei Basarab” al Județului Olt;  

           5. Adrian Constantin POP - Director Executiv - Direcția Poliția Locală a 

Municipiului Slatina; 

6. Marius UNGUREANU - Șeful Serviciului Teritorial al Poliției de 

Frontieră Olt; 

7. Laurențiu MURGULEȚ - reprezentantul Corpului Național al Polițiștilor 

Olt; 

 8. Ion Adrian BĂRBULETE - consilier județean;  

 9. Cristian BUTNARIU - consilier județean; 

        10. Ionel - Bogdan CRUȘOVEANU - consilier județean; 
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        11. Cătălin - Petrișor GIUREA - consilier județean; 

        12. Constantin POPESCU - consilier județean; 

        13. Nicolae VITAN  - consilier județean; 

        14. Sabin Paul BRATU - reprezentant al comunității;      

        15. Dumitru DUMITRAȘCU - reprezentant al comunității;      

        16. Lucian NIȚU - reprezentant al comunității. 

Pentru activitatea desfășurată în plen și pe comisii, membrii Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică beneficiază de o indemnizație lunară în cuantumul 

și condițiile stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 76/25.06.2015. 

Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale, motiv 

pentru care propunem adoptarea lui în forma în care a fost redactat. 

 

 

 

                          Șef Serviciu                                                     Șef Serviciu    

              Serviciul Relații  Publice,                       Serviciul Juridic-Contencios 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică         Ana–Venera ŞTEFĂNESCU                          

           și Transparență Decizională                    

               Magdalena ȚOLU 

 
 


