
 
 

HO 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 în calitate de 

membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
 

Având în vedere: 
- expunerea de motive nr. 4753/15.05.2014la Proiectul de 

Hotărâre nr. 4754/15.05.2014; 
- adresa nr.21465/Nesecret/12.05.2014 a Instituţiei Prefectului-

Judeţul Olt, înregistrată la Consiliului Judeţean Olt sub nr. 4687 din 
13.05.2014, prin care se propune validarea ca membru al A.T.O.P. a 
domnului Oproiu Ionel- Emanuel -Subprefect  al Judeţului Olt; 

- raportul nr.4755/15.05.2014 al Serviciului Relatii  Publice, 
A.T.O.P. şi Transparenţă Decizională 

- raportul nr.5178/28.05.2014 al comisiei pentru cultura, 
invatamant, activitate stiintifică, sanatate, familie, protectie copii si 
culte.  

- raportul nr.5179/28.05.2014 al comisiei pentru administratie 
publica locală, juridica, apararea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului si relatii cu cetatenii. 

- raportul nr. 5180/28.05.2014 al comisiei pentru munca, 
protectie sociala, activitati sportive si de agrement. 

- raportul nr. 5181/28.05.2014 al comisiei pentru agricultura, 
silvicultura, industrie, servicii publice si comert. 

- raportul nr. 5182/28.05.2014 al comisiei pentru studii 
economico-sociale, buget-finante, integrare europeana, administrarea 
domeniului public si privat al judetului. 

-prevederile Hotărârii Guvernului nr.209 din 26 martie 2014, 
referitoare la încetare exercitare, cu caracter temporar, prin detaşare 
a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul 
Marinescu Emil-Vergilius 

-prevederile Hotărârii Guvernului nr.210 din 26 martie 2014, 
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile 
legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt, de către domnul 
Oproiu Ionel Emanuel 

-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 reprezentantul Instituţiei 
Prefectului-Judeţul Olt-domnul Marinescu Emil Vergilius.   
        Art.2.Se ia act de desemnarea nominală a domnului Oproiu 
Ionel Emanuel -  Subprefect al Judeţului Olt, în calitate de membru al 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică,  
 Art.3.Se validează desemnarea nominală în calitate de 
membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a domnului Oproiu 
Ionel Emanuel,  Subprefect al judeţului Olt,   
 Art.4.Prezenta hotărâre se comunică, Serviciului Relaţii 
Publice, A.T.O.P. şi Transparenţă Decizională.  Direcţiei Economice 
Buget -Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean, în vederea aducerii la îndeplinire, Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică, domnului Marinescu Emil Vergilius, domnului Oproiu 
Ionel Emanuel, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt  şi Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Olt. 
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