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HOTĂRÂREA NR.204 

din 21 decembrie 2017 

privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

Mureş 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş nr.27547 din 

15.12.2017 privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

Mureş, raportul Serviciului Administraţie Publică şi Cancelarie, raportul Serviciului 

Juridic, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Văzând adresa nr. 45/06.12.2017 a Consiliului Teritorial Mureş al Corpului Naţional al 

Poliţiştilor privind alegerea domnului comisar şef de poliţie Nicuşan Adrian în funcţia 

de preşedinte al acestei organizaţii, precum şi Procesul-verbal de şedinţă nr. 

44/28.11.2017 al Adunării Generale a Consiliului Teritorial Mureş al Corpului Naţional 

al Poliţiştilor,  

În considerarea prevederilor 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 şi art.9 din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.787/2002, 

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1) lit.f), 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 constată încetarea calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică Mureş a domnului Gliga Traian. 

Art.2. Se validează desemnarea ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică Mureş a domnului comisar şef de poliţie Nicuşan Adrian. 

Art.3. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.136 din 29 septembrie 2016 privind 

validarea desemnării membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş se 

modifică în mod corespunzător. 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

Mureş şi persoanei nominalizate la art.2. 

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia 

Juridică şi Administraţie Publică. 

 

PREŞEDINDTE                                                                      Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                                   SECRETAR 

                                                                                                    Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Mureş 

 

Având în vedere adresa nr. 45/06.12.2017 prin care Consiliului Teritorial Mureş al 

Corpului Naţional al Poliţiştilor ne informează cu privire la faptul că și-a desemnat 

un alt reprezentant în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureș, respectiv pe 

domnul comisar şef de poliţie Nicuşan Adrian,  

 

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 şi art.9 din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.787/2002, 

 

Propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea componenţei 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş. 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.27.547/15.12.2017 

Dosar VI/D/1 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Mureş 

 

În temeiul prevederilor 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 şi art.9 din Regulamentul 

de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat 

prin H.G. nr.787/2002, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.136 din 29 

septembrie 2016 a fost validată desemnarea membrilor Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică Mureş. 

Prin adresa nr. 45/06.12.2017, Consiliul Teritorial Mureş al Corpului Naţional al 

Poliţiştilor ne informează cu privire la faptul că și-a desemnat un alt reprezentant 

care să facă parte din Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş, respectiv pe 

domnul comisar şef de poliţie Nicuşan Adrian. 

 Prevederile art.9 alin.(2) din Regulamentul de organizare și funcționare a 

autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr.787/2002, stipulează 

că: Membrii autorității  teritoriale de ordine publică, care și-au pierdut această 

calitate în condițiile prevăzute la alin.(1) sau ca urmare a decesului ori a altor 

motive care îi împiedică să își îndeplinească în mod corespunzător atribuțiile 

conferite de această calitate, vor fi înlocuiți cu alte persoane desemnate conform 

art.4 și 5 și validate în prima ședință în plen (…) a consiliului județean. 

Astfel, în raport de scopul autorității teritoriale de ordine publică și de obiectivele 

urmărite prin aceasta, pentru buna desfășurare a activității de reprezentare și 

promovare a intereselor comunității în scopul asigurării unui climat de securitate 

publică și siguranță, considerăm necesară modificarea componenţei Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Mureş, conform proiectului de hotărâre analizat. 

  

 

DIRECTOR EXECUTIV                                                                         ŞEF SERVICIU 

Genica Nemeş                                                                                            Delia Belean 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Mureş 

 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean 

Mureş, cu expunerea de motive nr.27547/15.12.2017 şi raportul de specialitate 

nr.27548/15.12.2017 al Serviciului Administrație Publică și Cancelarie,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din  Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea 

nr.172/23.11.2017, am procedat la întocmirea prezentului raport, prin care 

precizăm următoarele: 

Art.17 alin.(2) din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  reglementează 

componența autorităţilor teritoriale de ordine publică. Membrii autorităţilor 

teritoriale de ordine publică dețin această calitate fie în virtutea funcției 

ocupate în cadrul entității, fie ca urmare a desemnări ca reprezentant al 

entității. 

Din înscrisurile anexate proiectului de hotărâre, reiese desemnarea în calitate de 

reprezentant al Consiliul Teritorial Mureş al Corpului Naţional al Poliţiştilor a 

altei persoane -  respectiv a domnului Nicuşan Adrian, decât cea nominalizată 

inițial și validată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.136/2016,. 

Această împrejurare se circumscrie prevederilor art.9 alin.(2) din Regulamentul 

de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat 

prin H.G. nr.787/2002, care impune înlocuirea reprezentantului al acestui organ 

validat anterior prin Hotărârii CJM nr.136/2016, cu persoana nou desemnată și 

supunerea spre validare de către Consiliul Județean Mureș. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.80-82, raportate la cele ale art. 6 alin.(3) coroborat cu art.30 

Nr.27.549/15.12.2017 

Dosar. VI/D/1  
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din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, în considerarea prevederilor art.91 alin.(1) 

lit.”f” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare, apreciem că proiectul de hotărâre privind 

modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş, poate 

fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 
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