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HOTĂRÂREA NR.136 

din 29 septembrie 2016 

privind validarea desemnării membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică Mureş 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Având în vedere Expunerea de motive nr. 18291 din 29.09.2016 privind propunerea 

de validare a desemnării membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş, 

precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Văzând Hotărârea nr. 1 din  07.09.2016 a Comitetului de Organizare a Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Mureş privind constituirea acesteia, 

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

organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborat cu prevederile art. 7, art. 8 şi art.19 din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.787/2002,  

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.123/2016 privind 

desemnarea a 6 consilieri judeţeni care urmează să facă parte din ATOP Mureş şi 

Dispoziţia nr. 266/2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş privind 

desemnarea reprezentanţilor comunităţii în ATOP Mureş,  

În temeiul prevederilor art. 43, alin. (1) coroborat cu prevederile art. 98, precum şi 

ale art. 97, alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 
 

Art.1. Se validează desemnarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică Mureş, după cum urmează: 

                                  Preşedinte: dl. Socotar Dinu Gheorghe – consilier judeţean;  

                                  Membrii: dl. Nagy Zsigmond - subprefect al Judeţului Mureş; 

              dl. Brassai Zsombor – consilier judeţean; 

              dl. Bartha Mihaly – consilier judeţean; 

              dl. Szabó Árpád – consilier judeţean; 

              dl. Someşan Ştefan – consilier judeţean; 
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             dl. Bândea Eugen – consilier judeţean; 

             dl. Bîltag Dumitru, comisar şef de poliţie– şef al Inspectoratului de Poliţie  

Judeţean Mureş; 

            dl. Gliga Traian, comisar şef - reprezentant al Consiliului Teritorial Mureş al 

Corpului Naţional al Poliţiştilor;  

            dl. Oltean Dorin, colonel dr. ing.– inspector şef, Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş; 

            dl. Filipaş Tiberiu-Adrian, lt.col.– inspector şef, Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean "col. Sabin Motora" Mureş; 

           dl. Bretfelean Constantin - Valentin – director, Direcţia Poliţia Locală Tîrgu 

Mureş; 

           d-na Koreck Maria Magdalena - reprezentant al comunităţii; 

           dl. Birtalan István Balász - reprezentant al comunităţii;  

           dl. Oltean Emilian - reprezentant al comunităţii. 

Art.2. Pentru activitatea desfăşurată, membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică Mureş au dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum de 15% din 

indemnizaţia preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş. 

Art.3. Cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 

110/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş, 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş şi persoanelor nominalizate la art. 1. 

Art.5. 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 

privind validarea desemnării membrilor 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.(2) din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, 

Autoritatea teritorială de ordine publică este constituită din şeful inspectoratului 

de poliţie judeţean, un reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor, 

subprefect, 6 consilieri desemnaţi de consiliul judeţean, 3 reprezentanţi ai 

comunităţii desemnaţi de preşedintele consiliului judeţean, şeful inspectoratului 

judeţean de jandarmi, şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean şi 

şeful poliţiei locale din municipiul reşedinţă de judeţ. 

Prin Hotărârea nr. 123/2016 a Consiliului Judeţean Mureş au fost desemnaţi şase 

consilieri judeţeni care să facă parte din ATOP, iar prin Dispoziţia nr. 266/2016 a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş au fost desemnaţi cei trei reprezentanţi 

ai comunităţii.  

Prevederile art. 5 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a ATOP 

nominalizează funcţiile publice care sunt de drept desemnate să facă parte ca 

membri în ATOP, respectiv subprefectul judeţului, şeful Inspectoratului de Poliţie 

Judeţean şi şeful poliţiei locale din municipiul reşedinţă de judeţ. Potrivit 

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

funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, cu adresa nr. 102.901/08.08.2016, a 

nominalizat ca membru în ATOP pe domnul Gliga Traian, comisar şef de poliţie - 

preşedinte al Consiliului Teritorial Mureş al Corpului Naţional al Poliţiştilor.  

Cu adresa nr. _______/29.09.2016, Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş, 

Comitetul de organizare al ATOP, ne transmite Hotărârea nr. 1/07.09.2016 privind 

constituirea  Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş. 

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

funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat 

cu prevederile art. 7 şi art. 8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

   Nr. 18291/29.09.2016 

   Dosar VI D/1 
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Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin H.G. nr.787/2002, 

desemnarea nominală a membrilor ATOP se validează de către consiliul judeţean. 

Art.19 din Hotărârea Guvernului nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, cu modificările 

ulterioare, reglementează că pentru activitatea desfăşurată în plen şi în comisii 

membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică au dreptul la o indemnizaţie de 

şedinţă stabilită de consiliul judeţean.  

Conform prevederilor art.8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică aprobat prin H.G. nr.787/2002, mandatul 

membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 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 in vedere cele mai sus menţionate, propunem validarea desemnării 

membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş pe perioada 2016-2020, 

conform proiectului de hotărâre anexat. 

 

 
 

PREŞEDINTE                                                                 DIRECTOR EXECUTIV 

Péter Ferenc                                                                         Genica Nemeş 
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