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HOTĂRÂREA NR.123 
din 25 august 2016 

privind desemnarea a 6 consilieri judeţeni care să facă parte din Autoritatea 
Teritorială de Ordine Publică Mureş 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Având în vedere Expunerea de motive nr.15625 din 18.08.2016 a Direcţiei Juridice şi 
Administraţie Publică,  

În conformitate cu prevederilor art.17, alin.(1) din Legea nr.218/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborat cu prevederile art. 4 şi art. 8 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 787/2002,  

Luând în considerare Ordinul nr. 249/02.08.2016 al Prefectului Judeţului Mureş 
privind constituirea Comitetului de organizare a ATOP Mureş, precum şi adresa 
nr.11305/SV/2016 a Comitetului de organizare a ATOP Mureş pentru desemnarea a 6 
consilieri judeţeni ca membri,  

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 desemnează pentru a face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine 
Publică Mureş, următorii 6 consilieri judeţeni: 
     1. Brassai Zsombor 
     2. Bartha Mihály 
     3. Szabó Árpád 
     4. Someşan Ştefan 
     5. Socotar Dinu Gheorghe  
     6. Bândea Eugen 
 
Art.2. Cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 
86/2012. 
 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş, 
Comitetului de organizare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş şi 
persoanelor nominalizate. 
 
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia 
Juridică şi Administraţie Publică. 
 
PREŞEDINTE                                                                           Contrasemnează 
Péter Ferenc                                                                                   SECRETAR 
                                                                                                    Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind desemnarea a 6 consilieri judeţeni care 
să facă parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş 
 
 
În conformitate cu prevederile art.17 alin.(1) din Legea nr.218/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările 
ulterioare, la nivelul fiecărui judeţ se organizează şi funcţionează Autoritatea 
Teritorială de Ordine Publică, organism cu rol consultativ a cărui activitate se 
desfăşoară în interesul comunităţii. 

Pentru nominalizarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, în 
temeiul prevederilor art.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.787/2002, s-a constituit Comitetul de organizare a Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică Mureş în baza Ordinului nr.249/02.08.2016 al Prefectului Judeţului 
Mureş. 

Potrivit prevederilor art.4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, Comitetul de organizare al acesteia a 
solicitat Consiliului Judeţean Mureş desemnarea a 6 consilieri judeţeni care să 
facă parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş. 

Conform prevederilor art.8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.787/2002, mandatul membrilor este valabil până la următoarele alegeri locale 
pentru consiliile judeţene, urmând ca după alegerile locale să fie desemnată o 
altă componenţă pentru o perioadă de 4 ani. 

Având în vedere cele mai sus menţionate, propunem aprobarea proiectului de 
hotărâre anexat. 

 
PREŞEDINTE 

 Péter Ferenc 
                 
 
 

Întocmit: şef serviciu Delia Belean 
Verificat: director Genica Nemeș 
Nr.ex: 2 
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