
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA nr. 37/2021 
privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 3829/15.03.2021 al preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui;  
- adresa Instituției Prefectului – Județul Vaslui nr. 4498/15.03.2021, înregistrată la Consiliul 

Județean Vaslui cu nr. 3795/15.03.2021; 
- raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică din cadrul aparatului de 

specialitate al consiliului județean nr. 3873/16.03.2021; 
- avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea 

consiliilor locale;  
în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- H.G. nr. 277/03.03.2021 privind numirea domnului Gologan Mircea în funcția de subprefect 

al județului Vaslui; 
- H.G. nr. 161/03.03.2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile 

legii, a funcției publice de subprefect al județului Vaslui de către domnul Ciomaga Dumitru; 
- art. 5 și art. 9 alin. (1) și (2) anexa la din H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică; 
- Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 208/2020 privind validarea desemnării nominale a 

membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui; 
în temeiul art. 182 alin. (1) și al 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 Vaslui 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1. – Se constată încetarea calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Vaslui a domnului Ciomaga Dumitru, care nu mai îndeplinește funcția de subprefect al județului Vaslui.   
Art.2. – Se validează desemnarea domnului Gologan Mircea, subprefect al județului Vaslui, ca 

membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui. 
Art.3. - Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 208/2020 privind validarea desemnării 

nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui se modifică în mod corespunzător.  
Art.4. – Secretarul general al județului va comunica prezentul act administrativ, în termenul 

prevăzut de lege, Instituției Prefectului – Județul Vaslui, secretariatului Autorității Teritoriale de Ordine 
Publică Vaslui, persoanei interesate și va fi publicat pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 

 
             Vaslui, 29 martie 2021                                                

                                                                                                     
                  PREȘEDINTE,  
                                    Dumitru Buzatu  

                                                                                     Contrasemnează, 
                                                                                      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                                   Diana-Elena Ursulescu 
 
    
 
Hotărârea a fost adoptată cu  33 voturi  “pentru”,    
            0 voturi “împotrivă” și 1 “abținere”. 
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