
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Nr. 3008 din 24.02.2022 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 41 
privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 3008/24.02.2022 al preşedintelui Consiliului Judeţean 

Vaslui;  
- adresa Corpului Național al Polițiștilor – Biroul Executiv Central nr. 

4371318/21.02.2022, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 2970/24.02.2022; 
- raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică din cadrul aparatului de 

specialitate al consiliului județean nr. 3009/24.02.2022; 
- 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; 
- art. 17 alin. (2) din Legea 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; 
- art. 9 alin. (2) din anexa la H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică; 
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 208/2020 privind validarea desemnării 

nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui, cu modificările 
ulterioare; 

- Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 37/08.02.2022 pentru 
modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 342/2020 privind 
desemnarea a 3 reprezentanţi ai comunităţii ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine 
Publică; 

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. – (1) Se constată încetarea calității de membru de drept al Autorității 
Teritoriale de Ordine Publică Vaslui a domnului Hristea Mihai, care nu mai deține calitatea de 
reprezentant al Corpului Național al Polițiștilor în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine 
Publică Vaslui.   

(2) Se validează desemnarea domnului Mironescu Mihai ca membru de drept al 
Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui. 

Art.2. – (1) Se constată încetarea calității de membru de drept al Autorității 
Teritoriale de Ordine Publică Vaslui a domnului Stamate Ioan, ca urmare a decesului.   

(2) Se validează desemnarea domnului Constantinescu Constantin ca membru de 
drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui. 

 
 



 
Art.3. - (1) Se aprobă modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Vaslui, în sensul înlocuirii domnului Hristea Mihai cu domnul Mironescu Mihai, și a 
domnului Stamate Ioan cu domnul Constantinescu Constantin.  

(2) Alineatul 1 al articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 208/2020 
privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică 
Vaslui, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: 

“(1) Se validează desemnarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine 
Publică Vaslui, după cum urmează: 

1. Prisacaru Dan-Eduard - consilier judeţean, președinte; 
2. Gologan Mircea – subprefect al județului Vaslui, membru; 
3. Nacu Manuel – inspector şef al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vaslui,  membru; 
4. Păvăloaiea Gheorghiță – inspector șef al Inspectoratului Județean de Jandarmi Vaslui, 

membru; 
5. Tătaru Niculae – inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Podul 

Înalt” al Județului Vaslui, membru; 
6.  Catană Sorinel – director executiv al Poliției Locale Vaslui, membru; 
7.  Mironescu Mihai – reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor - Consiliul Teritorial  

Vaslui, membru; 
8.  Cernat Vasile – reprezentant al Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Vaslui, 

membru; 
9.  Steimberg Eugenia - consilier judeţean, membru; 
10.  Dorin Emil - consilier judeţean, membru; 
11.  Cain Dan-Liviu - consilier judeţean, membru; 
12.  Veziteu Gheorghe – consilier judeţean, membru; 
13.  Teslariu Iuliana – consilier județean, membru; 
14.  Mereuță Gianina-Maria – reprezentant al comunităţii locale, membru;                         
15.  Popescu Toader – reprezentant al comunităţii locale, membru;  
16.  Constantinescu Constantin – reprezentant al comunităţii locale, membru.” 

Art.4. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezentul act administrativ Instituției Prefectului – Județul Vaslui, secretariatului Autorității 
Teritoriale de Ordine Publică Vaslui, persoanelor interesate și va asigura publicarea acestuia pe 
site-ul www.cjvs.eu – secțiunea ”Monitorul Oficial Local”. 
                                Vaslui, ___.02.2022 
 
 
            PREȘEDINTE,  
                              pDumitru Buzatu 
 

                                                                               Avizat pentru legalitate, 
                                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                            Diana-Elena Ursulescu 
 
 

 
                                                                            DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

                                                                          Am luat la cunoștință de acest înscris oficial  
                                                                         și îmi asum responsabilitatea asupra legalității 

                                                                       Director executiv, 
                                                                       Mihaela Dragomir                                                                                                                                                                                      

Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre  
           este necesar votul majorității simple. 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE  
Nr. 3008/24.02.2022 
 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui 
 

 
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză:  
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Vaslui, organism cu rol consultativ, a cărui 

activitate se desfășoară în interesul comunității, este constituită, potrivit dispozițiilor art. 17 
alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, din şeful Direcţiei generale de poliţie a 
municipiului Bucureşti sau al inspectoratului de poliţie judeţean, un reprezentant al Corpului 
Naţional al Poliţiştilor, subprefect, 6 consilieri desemnaţi de Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti, respectiv de consiliul judeţean, 3 reprezentanţi ai comunităţii desemnaţi de 
primarul general al municipiului Bucureşti, respectiv de preşedintele consiliului judeţean, 
şeful Direcţiei generale de jandarmi a municipiului Bucureşti sau al inspectoratului judeţean, 
şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti sau şeful 
inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean, şeful serviciului teritorial al Poliţiei de 
Frontieră Române şi, după caz, şeful poliţiei locale din municipiul reşedinţă de judeţ. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 208/10.12.2020, cu modificările 
ulterioare, s-a validat desemnarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine 
Publică Vaslui. 

De asemenea, potrivit adresei Corpului Național al Polițiștilor – Biroul Executiv 
Central nr. 4371318/21.02.2022, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu                                         
nr. 2970/24.02.2022, începând cu data de 27.01.2022, C.N.P. - Consiliul Teritorial Vaslui a 
hotărât desemnarea domnului comisar șef de poliție Mironescu Mihai, în calitate de 
reprezentant al acestuia în cadrul A.T.O.P. Vaslui. Așadar, se impune înlocuirea domnului 
Hristea Mihai cu domnul Mironescu Mihai. 

Totodată, potrivit Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 37/2022      
pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 342/2020 privind 
desemnarea a 3 reprezentanţi ai comunităţii ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine 
Publică, domnul Stamate Ioan a fost înlocuit, ca urmare a decesului, în condițiile legii, cu 
domnul Constantinescu Constantin.  

Ținând cont de prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002, ale art. 9 alin. 
(2) din anexa la H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, conform cărora calitatea de membru a 
Autorității Teritoriale de Ordine Publică se pierde ca urmare a decesului, ale Dispoziției 
președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 37/08.02.2022, și ale adresei Corpului Național al 
Polițiștilor menționată anterior, în vederea funcționării eficiente și realizării atribuțiilor în mod 
corespunzător ale Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui, considerăm, așadar, că este 
necesară și oportună inițierea prezentului proiect de hotărâre și includerea acestuia pe ordinea 
de zi a primei ședințe a Consiliului Județean Vaslui. 

II.Impactul socio-economic: nu este cazul. 
III.Impactul financiar asupra bugetului judeţului: cheltuielile pentru plata 

indemnizației de ședință cuvenită membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui se 
suportă din bugetul consiliului județean. 



IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: 
Prin proiectul de hotărâre inițiat se modifică componența Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică Vaslui stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 208/2020 privind 
validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui, cu 
modificările ulteriore. 

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: nu 
este cazul.  

VI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în 
cauză: nu este cazul. 

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 
funcţionale preconizate:  

După adoptarea hotărârii în cauză, aceasta va fi comunicată prin intermediul 
secretarului general al județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului – Județul 
Vaslui, secretariatului Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui, persoanelor interesate și 
va fi publicat pe site-ul www.cjvs.eu - secțiunea ”Monitorul Oficial Local”. 

VIII. Concluzii, constatări şi propuneri:   
Față de cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre 

privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui, proiect care a 
fost elaborat cu sprijinul Direcției Administrație Publică din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului județean. 

  

 

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția Administrație Publică 
Nr. 3009/24.02.2022 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței  

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), coroborate cu cele ale art. 136 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, Direcția Administrație Publică, în calitatea sa de compartiment de 
resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui, a analizat Proiectul de 
hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui, în 
raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment și a constatat 
următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/alte atribuții/modificarea 
componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui. 

b) Impactul financiar asupra bugetului judeţului: cheltuielile pentru plata 
indemnizației de ședință cuvenită membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui se 
suportă din bugetul consiliului județean. 

c) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 
strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, 
etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de 
hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile:  

- art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 9 alin. (2) anexa la din H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică; 

- art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției 
Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

      Ținând seama de cele precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este 
fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al 
legalității, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care 
propunem analizarea acestuia și supunerea spre dezbatere și adoptare în prima ședință a 
Consiliului Județean Vaslui.  
 
 
 

 
 
 
  

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 
Avizat –     
Verificat – Dragomir Mihaela Director executiv 24.02.2022  
Întocmit – Andronic Marilena - Eugenia Șef birou 24.02.2022  

 








