
  
 

PROIECT 

HO T Ă R Â R E 

cu privire la constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale 

de Ordine Publică, precum şi cu privire la desemnarea și validarea desemnării 

nominale în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

 

 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 2543/15.03.2021 al Președintelui Consiliului 

Județean Olt; 

- adresa nr. 19873/Neclasificat/09.03.2021 a Instituției Prefectului-Județul Olt, 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.2390/10.03.2021, prin care se propune 

validarea ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a doamnei Ana-Maria 

CIAUȘU – subprefect al județului Olt; 

- Hotărârea Guvernului nr. 146/2021 privind încetarea exercitării, cu caracter 

temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Olt de către 

domnul Hristescu Nicolae; 

- Hotărârea Guvernului nr. 260/2021 privind numirea doamnei Ciaușu Ana-

Maria în funcția de subprefect al județului Olt; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 7/28.01.2021 cu privire la validarea 

desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Olt 

(A.T.O.P.), modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 24/22.02.2021; 

- prevederile art. 17 alin. (1), (2) și (5) din Legea nr. 218/2002 privind 

organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată (r2), completată prin 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 175/2020; 

- prevederile art.5 și art. 7-9 din Regulamentul de Organizare și Funcționare 

a Autorității Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

787/2002, 

 

   În temeiul prevederilor art.173 alin. (1) lit. f), art.182 alin. (1) și (4) coroborat cu 

art.139 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art.1. Se constată pierderea calității de membru de drept al Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică, constituită la nivelul județului Olt, pe lângă Consiliul 
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Județean, de către domnul Nicolae HRISTESCU, ca urmare a încetării exercitării cu 

caracter temporar, a funcției publice de subprefect al județului Olt. 

Art.2. Se ia act de desemnarea nominală a doamnei Ana-Maria CIAUȘU –

subprefect al județului Olt, în calitate de membru de drept al Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică. 

Art.3. Se validează desemnarea nominală ca membru de drept al Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică a doamnei Ana-Maria CIAUȘU –subprefect al județului 

Olt. 

Art.4. Componența actuală a Autorității Teritoriale de Ordine Publică, în urma 

modificărilor survenite conform prevederilor art. 1-3  este următoarea: 

1. Ana-Maria CIAUȘU – Subprefect al județului Olt;  

2. Ion Mihai MIHALACHE-Inspector Șef-Inspectoratul de Poliție Județean  

Olt; 

3. Tudor Dorel DREJOI-Inspector Șef-Inspectoratul de Jandarmi Județean  Olt; 

4. Adrian TĂNASE-Inspector Șef-Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

“Matei Basarab” al județului Olt;  

5. Ilie SCAETE -Director Executiv-Direcția Poliția Locală a Municipiului 

Slatina; 

6. Marius UNGUREANU -Șeful Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră 

Olt; 

7. Laurențiu MURGULEȚ - reprezentantul Corpului Național al Polițiștilor 

Olt; 

8. Ion Adrian BĂRBULETE-consilier județean;  

9. Cristian BUTNARIU- consilier județean; 

        10.  Ionel-Bogdan CRUȘOVEANU- consilier județean; 

        11.  Cătălin-Petrișor GIUREA - consilier județean; 

        12.  Constantin POPESCU- consilier județean; 

        13.  Nicolae VITAN  - consilier județean; 

        14.  Sabin Paul BRATU- reprezentant al comunității;      

        15.  Dumitru DUMITRAȘCU- reprezentant al comunității;      

        16.  Lucian NIȚU- reprezentant al comunității. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Relații Publice, Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică și Transparență Decizională,  Direcției Economice, Buget 

- Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică, domnului Nicolae HRISTESCU, doamnei Ana-Maria 

CIAUȘU, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt  și 

Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 

INIȚIATOR 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

Marius OPRESCU 

 

 

                                                                                    AVIZEAZĂ 

                                                                                  SECRETARUL GENERAL   

                                                                                     AL JUDEȚULUI OLT 

                                                                                               Marinela-Elena ILIE 
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REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de Hotărâre cu privire la 

 constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică, precum și cu privire la desemnarea și validarea desemnării nominale în 

calitate de membru al  Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică ca organism cu rol consultativ, fără 

personalitate juridică, s-a constituit și funcționează pe lângă Consiliul Județean Olt și 

își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr.218/2002 privind 

organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată (r2), completată prin 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 175/2020 și ale Regulamentului de organizare și 

funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.787/2002. Această autoritate funcționează în scopul asigurării bunei 

desfășurări și sporirii eficienței serviciului polițienesc din unitatea administrativ 

teritorială în care funcționează și, prin activitatea sa, asigură reprezentarea și 

promovarea intereselor comunității în vederea asigurării unui climat de siguranță și 

securitate publică. 

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea și 

funcționarea Poliției Române, republicată (r2), completată prin Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 175/2020 și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

787/2002, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică la nivelul județului Olt, în 

mandatul Consiliului Județean 2020-2024  s-a constituit prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr. 7/28.01.2021. Ulterior, componența Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică a fost actualizată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.24/22.02.2021. 

Conform prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea nr.218/2002 privind organizarea 

și funcționarea Poliției Române, republicată (r2), completată prin Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 175/2020, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică se compune 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 
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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. 

Desemnarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică este 

validată de către Consiliul Județean pentru o perioadă de 4 ani, conform prevederilor 

art. 17 alin.(5) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției 

Române, republicată (r2), completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

175/2020.  

Potrivit prevederilor art. 5 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

787/2002, subprefectul, șeful Direcției generale de poliţie a municipiului Bucureşti, 

respectiv şeful inspectoratului de poliţie judeţean şi şeful Corpului gardienilor publici al 

municipiului Bucureşti, respectiv al judeţului, sunt membri de drept ai autorităţii 

teritoriale de ordine publică. 

Conform prevederilor art. 8 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

787/2002, mandatul membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică este valabil 

până la următoarele alegeri locale pentru consiliile județene, urmând ca după alegerile 

locale să fie desemnată o altă componență pentru o perioada de 4 ani. 

Potrivit prevederilor art. 9 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

787/2002, calitatea de membru se pierde în cazul în care titularul nu mai îndeplinește 

funcția care a determinat desemnarea sa, iar membrii care și-au pierdut această 

calitate, din diferite motive, vor fi înlocuiți cu alte persoane și validați în prima ședință 

în plen a Consiliului Județean.  

Cu adresa nr. 19873/Neclasificat/09.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean 

Olt sub nr.2390/10.03.2021, Instituția Prefectului-Județul Olt ne comunică faptul că 

domnul Hristescu Nicolae și-a pierdut calitatea de subprefect al județului Olt, conform 

Hotărârii Guvernului nr. 146/2021, iar, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 260/2021, 

doamna Ciaușu Ana-Maria a fost numită în funcția de subprefect al județului Olt. 

Având în vedere cele prezentate, prin Proiectul de hotărâre se propune 

constatarea pierderii calității de membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică, constituită la nivelul județului Olt, pe lângă Consiliul Județean, de către 

domnul Nicolae HRISTESCU, ca urmare a încetării exercitării, cu caracter temporar, a 

funcției publice de subprefect al județului Olt, precum și desemnarea și validarea 

desemnării nominale a doamnei Ana-Maria CIAUȘU, subprefect al județului Olt, în 

calitate de membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică. 

           Astfel, componența actuală a Autorității Teritoriale de Ordine Publică, în urma 

modificărilor survenite, este următoarea: 

1. Ana-Maria CIAUȘU – Subprefect al județului Olt;  

2. Ion Mihai MIHALACHE-Inspector Șef-Inspectoratul de Poliție Județean  

Olt; 

3. Tudor Dorel DREJOI-Inspector Șef-Inspectoratul de Jandarmi Județean  Olt; 

4. Adrian TĂNASE-Inspector Șef-Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

“Matei Basarab” al județului Olt;  

5. Ilie SCAETE -Director Executiv-Direcția Poliția Locală a Municipiului 

Slatina; 
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6. Marius UNGUREANU -Șeful Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră 

Olt; 

7. Laurențiu MURGULEȚ - reprezentantul Corpului Național al Polițiștilor 

Olt; 

8. Ion Adrian BĂRBULETE-consilier județean;  

9. Cristian BUTNARIU- consilier județean; 

        10.  Ionel-Bogdan CRUȘOVEANU- consilier județean; 

        11.  Cătălin-Petrișor GIUREA - consilier județean; 

        12.  Constantin POPESCU- consilier județean; 

        13.  Nicolae VITAN  - consilier județean; 

        14.  Sabin Paul BRATU- reprezentant al comunității;      

        15.  Dumitru DUMITRAȘCU- reprezentant al comunității;      

        16.  Lucian NIȚU- reprezentant al comunității. 

 

Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale, motiv 

pentru care propun adoptarea lui în forma în care a fost redactat. 

 

 

INIŢIATOR 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

  Marius OPRESCU 



CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                               AVIZAT 

Serviciul Relații Publice, A.T.O.P.                                                    PREŞEDINTE 

și Transparență Decizională                Marius OPRESCU 

Nr.2548/15.03.2021 

 

 

 

 

R A P O R T 

la Proiectul de hotărâre cu privire la constatarea pierderii calității de membru al 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum şi cu privire la desemnarea și validarea 

desemnării nominale în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică la nivelul județului Olt este organizată și 

funcționează în baza Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției 

Române, republicată (r2), completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

175/2020.   

Conform prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea nr.218/2002 privind organizarea și 

funcționarea Poliției Române, republicată (r2), completată prin Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 175/2020, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică se compune 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. 

Desemnarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică este 

validată de către Consiliul Județean pentru o perioadă de 4 ani, conform art. 17 alin. (5) 

din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată 

(r2), completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 175/2020.  

Conform  prevederilor art. 5 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

787/2002, subprefectul este membru de drept al autorității teritoriale de ordine 

publică. 

Potrivit prevederilor art. 8 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

787/2002, mandatul membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică este valabil până 

la următoarele alegeri locale pentru consiliile județene, urmând ca după alegerile locale 

să fie desemnată o altă componență pentru o perioada de 4 ani. 

În conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul de organizare și funcționare 

a Autorității Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

787/2002, calitatea de membru se pierde în cazul în care titularul nu mai îndeplinește 

funcția care a determinat desemnarea sa, iar membrii care și-au pierdut această calitate, 

din diferite motive, vor fi înlocuiți cu alte persoane și validați în prima ședință în plen a 

Consiliului Județean.  



 Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 7/28.01.2021 a fost validată 

desemnarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică. Ulterior, 

componența Autorității Teritoriale de Ordine Publică a fost actualizată prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.24/22.02.2021. 

Cu adresa nr. 19873/Neclasificat/09.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean 

Olt sub nr.2390/10.03.2021, Instituția Prefectului-Județul Olt ne comunică faptul că 

domnul Hristescu Nicolae și-a pierdut calitatea de subprefect al județului Olt, conform 

Hotărârii Guvernului nr. 146/2021, iar, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 260/2021, 

doamna Ciaușu Ana-Maria a fost numită în funcția de subprefect al județului Olt. 

Având în vedere cele prezentate, prin Proiectul de hotărâre se propune constatarea 

pierderii calității de membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică, 

constituită la nivelul județului Olt, pe lângă Consiliul Județean, de către domnul Nicolae 

HRISTESCU, ca urmare a încetării exercitării, cu caracter temporar, a funcției publice de 

subprefect al județului Olt, precum și desemnarea și validarea desemnării nominale a 

doamnei Ana-Maria CIAUȘU, subprefect al județului Olt, în calitate de membru de drept 

al Autorității Teritoriale de Ordine Publică. 

           Astfel, componența actuală a Autorității Teritoriale de Ordine Publică, în urma 

modificărilor survenite, este următoarea: 

1. Ana-Maria CIAUȘU – Subprefect al județului Olt;  

2. Ion Mihai MIHALACHE-Inspector Șef-Inspectoratul de Poliție Județean  Olt; 

3. Tudor Dorel DREJOI-Inspector Șef-Inspectoratul de Jandarmi Județean  Olt; 

4. Adrian TĂNASE-Inspector Șef-Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Matei 

Basarab” al județului Olt;  

5. Ilie SCAETE -Director Executiv-Direcția Poliția Locală a Municipiului Slatina; 

6. Marius UNGUREANU -Șeful Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Olt; 

7. Laurențiu MURGULEȚ - reprezentantul Corpului Național al Polițiștilor Olt; 

8. Ion Adrian BĂRBULETE-consilier județean;  

9. Cristian BUTNARIU- consilier județean; 

        10.  Ionel-Bogdan CRUȘOVEANU- consilier județean; 

        11.  Cătălin-Petrișor GIUREA - consilier județean; 

        12.  Constantin POPESCU- consilier județean; 

        13.  Nicolae VITAN  - consilier județean; 

        14.  Sabin Paul BRATU- reprezentant al comunității;      

        15.  Dumitru DUMITRAȘCU- reprezentant al comunității;      

        16.  Lucian NIȚU- reprezentant al comunității. 

       Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale, motiv pentru 

care propunem adoptarea lui în forma în care a fost redactat. 

 

 
Șef Serviciu  Relații  Publice, A.T.O.P.                                             Șef Serviciu Juridic-Contencios 

     și Transparență Decizională                                                           Ana-Venera ȘTEFĂNESCU 

                Magdalena ȚOLU                                        

 
M.Ț./2 ex. 


