JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
PREȘEDINTE
Nr. ______ din __________ 2016

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Bihor, validată prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor
nr.174/ 30.08.2016

În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul fiecărui
judeţ, se organizează şi funcţionează autorităţi teritoriale de ordine publică, organisme cu rol
consultativ, fără personalitate juridică, a căror activitate se desfăşoară în interesul comunităţii.
Potrivit art. 17 alin. 3 din actul normativ mai sus menţionat, desemnarea nominală a
autorităţii teritoriale de ordine publică se validează de către consiliul judeţean.
Tinând cont de faptul că prin adresa nr. 56549/SC/BD din 14.10.2016 Inspectoratul de
Poliție Județean Bihor ne aduce la cunoștință că la conducerea Inspectoratului de Politie
Județean Bihor noul șef al poliției este dl comisar – șef de poliție Bucur Cătălin – Adrian,
iar persoana desemnată să reprezinte Corpul Național al Polițiștilor este domnul comisar - șef
de poliție Dragomirescu Mircea.
În temeiul dispoziţiilor HG nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică,
În conformitate cu prevederile art. 91 (1) litera f) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
În baza art. 97 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR
SUPUNE SPRE APROBARE
proiectului de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică Bihor, validată prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.174/ 30.08.2016

PRESEDINTE,
PÁSZTOR SÁNDOR

JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
SERVICIUL REGISTRATURĂ, RELAȚII CU PUBLICUL ȘI A.TO.P
Nr. __________ din __________ 2016

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică Bihor, validată prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.174/ 30.08.2016

Având în vedere Expunerea de Motive nr. ______ din _______ 2016 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bihor privind modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Bihor, validată prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.174/ 30.08.2016,
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 218/2002, privind
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele
ale H.G. nr. 787/2002, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică, la nivelul municipiului Bucureşti şi al fiecărui judeţ se organizează şi
funcţionează Autoritatea Teritorială de Ordine publică, organism cu rol consultativ, a cărui activitate se
desfăşoară în interesul comunităţii.
Autoritatea teritorială de ordine publică este constituită din:
 şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean;
 un reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor;
 subprefect;
 6 consilieri judeţeni, desemnaţi de către Consiliul Judeţean;
 3 reprezentanţi ai comunităţii, desemnaţi de preşedintele consiliului judeţean.
 seful inspectoratului de jandarmi
 şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean,
 şeful poliţiei locale din municipiul reşedinţă de judeţ.
Conform art. 17 alin. 3 din Legea nr. 218/2002, desemnarea nominală a autorităţii teritoriale de
ordine publică se validează de către consiliul judeţean.
La nivelul Judeţului Bihor, desemnarea nominală a membrilor Autorității teritoriale de ordine
publică a fost validată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 174/30.08.2016.
Prin adresa nr. 56549/SC/BD din 14.10.2016, Inspectoratul de Poliție Județean Bihor ne aduce la
cunoștință că la conducerea Inspectoratului de Politie Județean Bihor noul șef al poliției este dl comisar
– șef de poliție Bucur Cătălin – Adrian, iar persoana desemnată să reprezinte Corpul Național al
Polițiștilor este domnul comisar - șef de poliție Dragomirescu Mircea.
Potrivit prevederilor art. 5 din H.G. nr. 787/2002, subprefectul judeţului, şeful Inspectoratului
Judeţean de Poliţie şi reprezentantul Corpului Naţional al Poliţiştilor, 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 şi, după caz, şeful
poliţiei locale din municipiul reşedinţă de judeţ sunt membri de drept ai Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică.

Întrucât calitatea de membru al autorităţii teritoriale de ordine publică se pierde în cazul în care
titularul nu mai îndeplineşte funcţia care a determinat desemnarea sa, se impune modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Bihor nr. 174/30.08.2016, în sensul validării domnului Bucur Cătălin – Adrian şeful Inspectoratului de Poliţie al Județului. Bihor ca membru ATOP Bihor în locul domnului Liviu Popa
precum și validarea dlui domnul comisar - șef de poliție Dragomirescu Mircea ca reprezentant al
Corpului Naţional al Politiştilor în locul domnului Bucur Cătălin – Adrian.
Ţinând cont de prevederile:
 Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi
completările ulterioare;
 H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii
teritoriale de ordine publică,
 art.91 alin.(1) lit.f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 98 coroborat cu art. 44 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
PROPUNEM:
aprobarea proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Bihor în sensul validării domnului Bucur Cătălin – Adrian - şeful
Inspectoratului de Poliţie al Județului. Bihor ca membru ATOP Bihor în locul domnului Liviu Popa
precum și validarea dlui domnul comisar - șef de poliție Dragomirescu Mircea ca reprezentant al
Corpului Naţional al Politiştilor în locul domnului Bucur Cătălin – Adrian.
DIRECTOR EXECUTIV,
Sarkady Zsolt
”Îmi asum responsabilitatea corectitudinii şi legalităţii
în solidar cu întocmitorul înscrisului”

Vizat Serviciul Juridic Contencios,
” Am luat cunoştinţa de acest înscris oficial şi
îmi asum responsabilitatea din punct de vedere al legalităţii”
Întocmit
CONSILIER,
”Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, corectitudinea şi legalitatea
întocmirii acestui înscris oficial”

JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. ___________
din __________2016
privind modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bihor,
validată prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.174/ 30.08.2016

Având în vedere Expunerea de motive cu nr.
din
.2016 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean, Raportul de specialitate cu nr.
din
.2016 al Direcţiei Generale Administraţie
Publică Locală- Serviciul Registratură, Relații cu Publicul și a.to.p și Raportul de avizare nr. __________
din ___________ 2016 al Comisiei juridice, dezvoltare regională şi cooperare transfrontalieră ,
Luând în considerare adresa nr. 56549/SC/BD din 14.10.2016 a Inspectoratului de Poliție
Județean Bihor,
Ţinând cont de prevederile:
 art.17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu
modificările şi completările ulterioare;
 H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii
teritoriale de ordine publică,
 art.91 alin.(1) lit.f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se ia act de încetarea de drept a mandatelor domnilor Liviu Popa și Bucur Cătălin
Adrian din cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bihor
Art. 2. Se validează ca membri de drept în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bihor
domnii:
 Bucur Cătălin – Adrian care exercită, în condiţiile legii, funcţia publică de Șef al
Inspectoratului de Poliţie al Județului. Bihor
 Dragomirescu Mircea ca reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor
Art. 3. Se modifică în mod corespunzător:
 Anexa nr. 1 punctele 10 și 12 din Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 174 /2016 și
 Anexa nr. 2 punctele I.2 și III.1 din Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 174 /2016.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Președintele Consiliului
Județean Bihor prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bihor .
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor,
- Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor,
- Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bihor,
- Compartimentul Relaţii cu Consilierii,
- Dl Bucur Cătălin Adrian,
- Dl Dragomirescu Mircea,
- Dl Popa Liviu,
- Inspectoratul de poliție Județean Bihor.

PREŞEDINTE,
PÁSZTOR SÁNDOR

