
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

H O T Ă R Â R E 
cu privire la: - constatare pierdere a calităţii de membru al Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică 
- desemnarea şi validarea desemnării nominale ca membru al 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică  
 
 

Având în vedere: 
- expunerea de motive nr.4111/18.04.2013 la Proiectul de Hotărâre 
nr.4112/18.04.2013; 
-  raportul comun nr. 4113/18.04.2013 al Direcţiei Administraţie Publică 
Locală şi al Serviciului Monitorul Oficial al Judeţului, Registratură, 
Relaţii cu Publicul şi A.T.O.P. 
-   raportul nr.4345/23.04.2013 al Comisiei pentru muncă, protecţie 
socială, activităţi sportive şi de agrement; 
- raportul nr.4347/23.04.2013 al Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi 
relaţii cu cetăţenii; 
- raportul nr.4349/23.04.2013 al Comisiei pentru cultură, învăţământ, 
activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte; 
-  raportul nr.4353/23.04.2013 al Comisiei pentru studii economico-
sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului 
public şi privat al judeţului; 
- adresa nr.16652/Nesecret/17.04.2013 a Instituţiei Prefectului-Judeţul 
Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr.4062/17.04.2013, prin 
care se propune validarea ca membru al Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică a domnului Emil - Vergilius  MARINESCU-Subprefect  
al Judeţului Olt; 
- prevederile H.G.nr.1027/24.10.2012 privind încetarea, prin acordul 
părţilor, a exercitării cu caracter temporar a functiei publice de 
subprefect al judetului Olt de către domnul Virgil DELUREANU. 



- prevederile H.G.nr.147/2013 privind exercitarea cu caracter 
temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de 
subprefect al judeţului Olt de către domnul Emil - Vergilius 
MARINESCU.  
-prevederile art.17 din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile art.5,7 şi 9 din Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin 
H.G. nr.787/2002. 

În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001,republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 
 Art.1. Se constată pierderea calităţii de membru al Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică de către domnul Virgil DELUREANU prin 
încetarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de 
subprefect al judeţului Olt.   
        Art.2.Se ia act de desemnarea nominală a domnului Emil -
Vergilius MARINESCU - Subprefect al Judeţului Olt în calitate de 
membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică. 
 Art.3.Se validează desemnarea nominală ca membru al 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a domnului Emil - Vergilius  
MARINESCU - Subprefect al judeţului Olt. 
 Art.4.Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Monitorul Oficial 
al Judeţului, Registratură, Relaţii cu Publicul şi A.T.O.P.,  Direcţiei 
Buget Finanţe, Direcţiei Economice, din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în vederea aducerii la 
îndeplinire, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, domnului Emil - 
Vergilius MARINESCU, domnului Virgil DELUREANU, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt  şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 
                                         PREŞEDINTE 
                                      Paul STĂNESCU 
 
 

                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
   SECRETAR AL JUDEŢULUI  

                                                                          Marin DOBRE 
 
Slatina 
Nr.57/25.04.2013 


