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                                                                                          PROIECT 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: desemnarea unui număr de 6 consilieri județeni pentru a face     

                 parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (A.T.O.P.) 

 

 

 

 Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 13391/22.12.2020 al Președintelui Consiliului 

Județean Olt; 

 - prevederile art.17 alin.(1) și (2) 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. 1, 3-5 și 8 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002; 

 - 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; 

 - adresa Comitetului de organizare al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 13224/17.12.2020, 

 

   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 JUDEȚEAN OLT  adoptă prezenta hotărâre. 

 

 Art.1. Se desemnează un număr de 6 consilieri județeni pentru a face parte din 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (A.T.O.P.) care se va constitui la nivelul 

județului Olt, pe lângă Consiliul Județean, după cum urmează: 
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 - BĂRBULETE Ion Adrian; 

 - BUTNARIU Cristian; 

 - CRUȘOVEANU Ionel - Bogdan; 

 - GIUREA Cătălin - Petrișor; 

 - POPESCU Constantin; 

 - VITAN Nicolae. 

 Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Comitetului de organizare a Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Olt (A.T.O.P.), consilierilor județeni nominalizați la art.1, 

Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului –Județul Olt. 

  

  

INIȚIATOR 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

Marius OPRESCU 

 

 

 

 

 

 

                                              AVIZEAZĂ 

                                                     SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                          Marinela-Elena ILIE 
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REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de Hotărâre cu privire la: desemnarea unui număr de 6 

consilieri județeni pentru a face parte din Autoritatea Teritorială de                             

Ordine Publică (A.T.O.P.) 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) și (2) din Legea nr. 218/2002 

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

prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 175/2020, la nivelul fiecărui județ se 

organizează și funcționează autoritatea teritorială de ordine publică, organism cu 

rol consultative a cărei activitate se desfășoară  în interesul comunității. 

Autoritatea teritorială de ordine publică se compune din șeful Direcției 

generale de poliție 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. 

Conform prevederilor art. 1 din Regulamentul de organizarea și funcționare 

a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.787/2002, autoritatea teritorială de ordine publică este organism cu rol 

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

Consiliul General al Municipiului București, respectiv pe lângă fiecare consiliu 

județean, și care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii    

nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române și ale prezentului 

regulament, în scopul asigurării bunei desfășurări și sporirii eficienței serviciului 

polițienesc din unitatea administrativ-teritorială în care funcționează.   

Pentru nominalizarea membrilor autorității teritoriale de ordine publică, 

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

Conform prevederilor art. 4 din Regulamentul de organizarea și funcționare 

a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.787/2002, în termen de 5 zile de la constituire Comitetul de organizare solicită 

consiliului județean să desemneze câte 6 consilieri ca membri ai autorității 

teritoriale de ordine publică. 

În vederea respectării prevederilor art. 4 din Regulamentul de organizarea 

și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, prin adresa înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr. 13224/17.12.2020, Comitetul de organizare al 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Olt a solicitat consiliului județean să 

desemneze 6 consilieri ca membri ai autorității.  

Potrivit dispozițiilor 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 

autorității teritoriale de ordine publică este validată de către Consiliul General al 

Municipiului București sau de către consiliul județean pentru o perioadă de 4 ani.  

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul de 

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

Hotărârea Guvernului nr. 787/2002, mandatul membrilor autorității teritoriale de 

ordine publică este valabil până la următoarele alegeri locale pentru consiliile 

județene, urmând ca după alegerile locale să fie desemnată o altă componență 

pentru o perioada de 4 ani. 

Având în vedere cele menționate mai sus, prin proiectul de hotărâre se 

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

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Olt (A.T.O.P.) care se va constitui la 

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

          - BĂRBULETE Ion Adrian; 

 - BUTNARIU Cristian; 

 - CRUȘOVEANU Ionel - Bogdan; 

 - GIUREA Cătălin - Petrișor; 

 - POPESCU Constantin; 

 - VITAN Nicolae. 

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, A.T.O.P.                                            PREŞEDINTE 

și Transparență Decizională                                      Marius OPRESCU 

Nr.  13396/22.12.2020 

 

 

 

 

R A P O R T 

la Proiectul de Hotărâre cu privire la: desemnarea unui număr de 6 consilieri 

județeni pentru a face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 

(A.T.O.P.) 

 

 

 

Autoritatea teritorială de ordine publică la nivelul județului Olt este 

organizată și funcționează în baza Legii nr. 218/2002 privind organizarea și 

funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare.   

Autoritatea teritorială de ordine publică este organism cu rol consultativ, 

fără personalitate juridică, care funcționează pe lângă Consiliul Județean Olt și 

are ca scop asigurarea bunei desfășurări și sporirea eficienței serviciului 

polițienesc din județul nostru. 

Conform prevederilor art. 18 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 are 

următoarele atribuții: 

a) contribuie la elaborarea planului de activităţi şi la fixarea obiectivelor și 

indicatorilor de performanţă minimali, având ca scop protejarea intereselor 

comunității și asigurarea climatului de siguranță publică; 

 b) sesisează și propune măsuri de înlăturare a deficiențelor din activitatea 

de poliție; 

c) face propuneri pentru soluţionarea de către organele de poliţie a 

sesizarilor care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului; 

d) organizează consultări cu membrii comunităţii locale şi cu organizaţiile 

neguvernamentale cu privire la priorităţile siguranţei persoanei şi ordinii publice; 

e) prezintă trimestrial informări în ședințele Consiliului Județean  asupra 

nivelului de asigurare a securității și siguranței civice a comunității; 
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f) elaborează anual un raport asupra eficienței activității unităților de 

poliție, care se dă publicității. 

Potrivit dispozițiilor art. 1 din Regulamentul de organizarea și funcționare 

a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.787/2002, autoritatea teritorială de ordine publică este organism cu rol 

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

Consiliul General al Municipiului București, respectiv pe lângă fiecare consiliu 

județean, și care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii    

nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române și ale prezentului 

regulament, în scopul asigurării bunei desfășurări și sporirii eficienței serviciului 

polițienesc din unitatea administrativ-teritorială în care funcționează.   

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) 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 se compune din șeful Direcției generale de poliție 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, 

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. 

Conform prevederilor art. 4 din Regulamentul de organizarea și funcționare 

a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.787/2002, în termen de 5 zile de la constituire Comitetul de organizare solicită 

consiliului județean să desemneze câte 6 consilieri ca membri ai autorității 

teritoriale de ordine publică. 

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, prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Olt sub    

nr. 13224/17.12.2020, Comitetul de organizare al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Olt a solicitat consiliului județean să desemneze 6 consilieri ca membri ai 

autorității.  
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Potrivit dispozițiilor 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 

autorității teritoriale de ordine publică este validată de către Consiliul General al 

Municipiului București sau de către consiliul județean pentru o perioadă de 4 ani.  

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul de 

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

Hotărârea Guvernului nr. 787/2002, mandatul membrilor autorității teritoriale de 

ordine publică este valabil până la următoarele alegeri locale pentru consiliile 

județene, urmând ca după alegerile locale să fie desemnată o altă componență 

pentru o perioada de 4 ani. 

Având în vedere cele menționate mai sus, prin proiectul de hotărâre se 

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

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Olt (A.T.O.P.) care se va constitui la 

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

- BĂRBULETE Ion Adrian 

 - BUTNARIU Cristian 

 -CRUȘOVEANU Ionel- Bogdan 

 -GIUREA Cătălin - Petrișor 

 -POPESCU Constantin 

 - VITAN Nicolae 

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 

 A.T.O.P. și Transparență Decizională                   Ana–Venera ŞTEFĂNESCU                          

               Magdalena ȚOLU            

 

               

 


