
 

 

                           

HOTĂRÂREA NR. 71 
din 18 iunie 2015 

 
privind completarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Având în vedere Expunerea de motive nr.11.243 din 11.06.2015  privind propunerea de 

completare a componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş, adresa 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş nr. 10987/09.06.2015, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate, 

În conformitate cu prevederile art.17 alin.(2) şi alin.(3) din Legea nr.218/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborat cu prevederile art.7 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002, 

În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se validează mandatul de membru de drept în Autoritatea Teritorială de Ordine 

Publică Mureş al domnului colonel Coman Liviu, Inspector şef al Inspectoratului de 

Jandarmi Judeţean „Col. SABIN MOTORA” Mureş. 
 
Art.2. Se validează mandatul de membru de drept în Autoritatea Teritorială de Ordine 

Publică Mureş al domnului colonel dr.ing. Oltean Dorin, inspector șef al Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă „HOREA” al Judeţului Mureş. 
 
Art.3. Se validează mandatul de membru de drept în Autoritatea Teritorială de Ordine 

Publică Mureş al domnului Bretfelean Constantin - Valentin, director executiv al Direcţiei 

Poliţiei Locale Tîrgu Mureş. 
 
Art.4. Componenţa Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş, completată conform 

art. 1-3, este cea prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului–Judeţul Mureş, Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Mureş şi persoanelor nominalizate. 
 
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Juridică şi 

Administraţie Publică. 

 

 

PREŞEDINTE  

Ciprian Dobre                                                                 Contrasemnează 

                                                                                                             SECRETAR                          

                                                                                                             Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind completarea componenţei Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică Mureş 

 
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică se organizează şi funcţionează la nivelul 

fiecărui judeţ, ca organism cu rol consultativ a cărui activitate se desfăşoară în 

interesul comunităţii. 
 
Potrivit prevederilor art.17 alin.3 din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române, modificată şi completată prin Legea nr.281/2003 şi 

Legea nr. 107/2015, coroborat cu prevederile art.7 din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică aprobat prin 

H.G. nr.787/2002, desemnarea nominală a membrilor ATOP se validează de către 

consiliul judeţean. 
 
Prin Hotărârea nr.110/2012 a Consiliului Judeţean Mureş s-a validat desemnarea 

membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş, componenţă modificată 

ulterior prin alte hotărâri. 
   
Legea nr. 107/2015 pentru modificarea şi completarea art. 17 din Legea nr. 

218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, prevede ca din 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică să facă parte şi şeful Inspectoratului de 

Jandarmi judeţean, şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă şi şeful poliţiei 

locale din municipiul reşedinţă de judeţ. 
   
Urmare acestor modificări şi completări şi având în vedere nominalizările făcute 

de instituţiile mai sus menţionate, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 

Mureş, prin adresa nr. 10987/09.06.2015 ne solicită completarea componenţei 

ATOP prin includerea următoarelor persoane: 
 

 Colonel Coman Liviu – Inspector şef al Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 

Mureş; 

 Colonel Mureşan Ioan – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „HOREA” al 

judeţului Mureş; 

 Bretfelean Constantin – Valentin, director executiv, Direcţia Poliţia Locală 

    Tîrgu Mureş. 
 
Având in vedere cele mai sus menţionate, propunem completarea componenţei 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş, conform proiectului de hotărâre 

anexat. 

PREŞEDINTE                                                               DIRECTOR EXECUTIV 
Ciprian Dobre                                                                                  Genica Nemeş 
 
 
Întocmit: Ligia Dascălu 
Verificat: şef serviciu, Delia Belean 
Nr. ex. 1 

   Nr. 11.243/11.06.2015 
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CIPRIAN DOBRE 
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