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HOTĂRÂREA NR. 40 
 din 25 martie 2021 

privind validarea desemnării membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr. 8047/24.03.2021 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Serviciului administrație publică și cancelarie 

nr.8069/24.03.2021, raportul Serviciului juridic nr.8082/24.03.2021, precum și avizul 

comisiei de specialitate,   

Având în vedere prevederile:  

- art.17 alin. (1)-(2) și (5)-(6) din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea 

Poliţiei Române, cu modificările și completările ulterioare, 

- art. 5 și 7, coroborat cu cele ale art.8 și 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 Județean Mureș nr.22/25.02.2021 privind 

desemnarea a 6 consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Mureș, Dispoziția nr.72/05.03.2021 a Președintelui Consiliului Județean Mureș 

privind desemnarea reprezentanților comunității în ATOP Mureș, precum și Hotărârea 

nr.1 din 23 martie 2021 a Comitetului de organizare al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Mureș,  

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.”f”, art.135 alin.(8), precum și ale art.182 

alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se validează desemnarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Mureș, după cum urmează: 

Președinte: Ilieș Ovidiu Tudor - consilier județean; 

Membri: Nagy Zsigmond – subprefect, Instituția Prefectului – Județul Mureș; 

             Bartha Mihaly - consilier județean; 

             Szabo Arpad - consilier județean; 

             Szabó Albert - consilier județean; 

             Bândea Dan Eugen - consilier județean; 

             Dancu Ovidiu – consilier județean; 

             Bîltag Dumitru - comisar șef de Poliție, șef al Inspectoratului de Poliție  

                                     Județean Mureș; 
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            Nicuşan Adrian - comisar șef de Poliție, președintele organizației profesionale -  

                                    Corpului Național al Polițiștilor, Consiliul Teritorial Mureș; 

            Filipaș Tiberiu – Adrian – colonel, inspector-șef, Inspectoratul Județean de  

                                    Jandarmi Mureș „Colonel Sabin Motora”; 

            Handrea Călin – colonel - inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de Urgență  

                                   „Horea” al județului Mureș;   

            Matiș Raul – Dacian - director, Direcția Poliția Locală Târgu Mureș; 

                Ianosi Zsolt – reprezentant al comunității, Asociația MIET; 

            Koreck Maria-Magdalena - reprezentant al comunității, Asociația  DIVERS; 

            Oltean Emilian - reprezentant al comunității, Fundația PRO OMNIA. 

Art.2. Pentru activitatea desfășurată în plen și în comisii, membrii Autorității Teritoriale 

de Ordine Publică Mureș au dreptul la o indemnizație lunară în cuantum de 10% din 

indemnizația președintelui Consiliului Județean Mureș. 

Art.3. Calitatea de membru ATOP Mureș se pierde în cazul în care titularul nu mai 

îndeplinește funcția care a determinat desemnarea sa, iar pentru membrii comunității 

în situația în care își schimbă domiciliul în altă unitate administrativ - teritorială ori ca 

urmare a revocării lor. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Mureș, 

Comitetului de organizare al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș, persoanelor 

nominalizate la art.1, Direcţiei economice, precum și Direcției juridice și administrație 

publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. 

 

PREŞEDINTE                                      Contrasemnează 

Péter Ferenc                                 SECRETAR GENERAL 

                                    Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind validarea desemnării membrilor Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Mureș 

 

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

şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul 

fiecărui judeţ se organizează şi funcţionează Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, 

care 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, şeful serviciului teritorial al Poliţiei de Frontieră Române 

şi, după caz, şeful poliţiei locale din municipiul reşedinţă de judeţ. 

Prin Hotărârea nr.22/25.02.2021 a Consiliului Județean Mureș au fost desemnați 6 

consilieri județeni, iar prin Dispoziția nr.72/05.03.2021 a Președintelui Consiliului 

Județean Mureș au fost desemnați 3 reprezentanți ai comunității ca membri ai 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică. 

Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, prin adresa nr.3936/11.02.2021, a nominalizat 

ca membru în ATOP Mureș pe domnul Nicușan Adrian, comisar șef de poliție - președinte 

al Consiliului Teritorial Mureș al Corpului Național al Polițiștilor. 

Cu adresa nr.4267/Cab.II/23.03.2021, Instituția Prefectului - Județul Mureș, Comitetul 

de organizare al ATOP, ne-a transmis  Hotărârea nr.1/2021 privind constituirea  

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș. 

Desemnarea nominală a membrilor ATOP se validează de către consiliul județean, iar 

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. 

Conform art.19 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de 

ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002, pentru activitatea desfășurată în plen și 

în comisii membrii Autorității Teritoriale de Ordine publică au dreptul la o indemnizație 

de ședință stabilită de consiliul județean. 

În considerarea celor menționate, supunem spre dezbatere proiectul de hotărâre privind 

validarea desemnării membrilor Autorități Teritoriale de Ordine Publică Mureș.                                                                                                                                                    

 
PREȘEDINTE  
Péter Ferenc 

Nr. 8047/24.03.2021 

Dosar IX.B/1 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind validarea desemnării membrilor Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Mureș 

 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică se organizează și funcționează la nivelul 

fiecărui județ, ca organism cu rol consultativ a cărui activitate se desfășoară în 

interesul comunității. 

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

organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările și 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, şeful serviciului teritorial al 

Poliţiei de Frontieră Române şi, după caz, şeful poliţiei locale din municipiul reşedinţă 

de judeţ. 

Astfel, prin Hotărârea nr.22/25.02.2021 a Consiliului Județean Mureș au fost 

desemnați 6 consilieri județeni, iar prin Dispoziția nr.72/05.03.2021 a Președintelui 

Consiliului Județean Mureș au fost desemnați 3 reprezentanți ai comunități ca membri 

ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș. 

Inspectoratul de Poliție Județean Mureș prin adresa nr.3936/11.02.2021, a nominalizat 

ca membru în ATOP Mureș pe domnul Nicușan Adrian, comisar șef de poliție - 

președinte al Consiliul Teritorial Mureș al Corpului Național al Polițiștilor. 

Cu adresa nr.4267/Cab.II/23.03.2021, Instituția Prefectului - Județul Mureș, Comitetul 

de organizare al ATOP, ne-a transmis Hotărârea nr.1/2021 privind constituirea  

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș, nominalizarea membrilor fiind făcută 

cu respectarea prevederilor art.4 și 5 din H.G. nr.787/2002 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică. 

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

funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu 

prevederile art.7 și art.8 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 județean, iar mandatul membrilor 

autorității teritoriale de ordine publică este valabil până la următoarele alegeri locale 

 

Nr.8069/24.03.2021 

Dosar IX.B/1 

 

 

 



    2/2 

 

pentru consiliile județene, urmând ca după alegerile locale să fie desemnată o altă 

componență pentru o perioada de 4 ani. 

Calitatea de membru al autorităţii teritoriale de ordine publică se pierde în cazul în 

care titularul nu mai îndeplineşte funcţia care a determinat desemnarea sa, iar pentru 

reprezentanţii comunităţii, în situaţia în care îşi schimbă domiciliul în altă unitate 

administrativ-teritorială ori ca urmare a revocării lor. 

Membrii autorităţii teritoriale de ordine publică, care şi-au pierdut această calitate în 

condiţiile menționate mai sus sau ca urmare a decesului ori a altor motive care îi 

împiedică să îşi îndeplinească în mod corespunzător atribuţiile conferite de această 

calitate, vor fi înlocuiţi cu alte persoane, desemnate şi validate în prima şedinţă în 

plen a consiliului judeţean. 

Conform art.19 din Regulament, pentru activitatea desfășurată în plen și în comisii 

membrii Autorității Teritoriale de Ordine publică au dreptul la o indemnizație de 

ședință, stabilită de consiliul județean. 

Având în vedere cele de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind validarea 

desemnării membrilor Autorități Teritoriale de Ordine Publică Mureș poate fi supus 

spre dezbatere și aprobare de către Consiliul Județean Mureș. 

 

 

ȘEF SERVICIU 

Delia Belean 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier Cristina Moldovan  

Nr. ex: 2 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind validarea desemnării membrilor Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Mureș 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

referatul de aprobare nr.8047/24.03.2021 şi în considerarea celor reținute în raportul 

de specialitate nr.8069/24.03.2021 al Direcției Juridice și Administrație Publică, 

Serviciul Administrație Publică și Cancelarie, 

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 

26.09.2019, am procedat la verificarea legislației primare și secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competență incidente 

activității autorității deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, sens 

în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

Din conținutul înscrisurilor care însoţesc proiectul de hotărâre reiese că în adoptarea 

actului administrativ sunt incidente dispoziţiile art.17 alin.(1) - (2), respectiv alin.(5) 

și alin.(6) din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.5, art.7, art.8 și art.19 

din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine 

publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002, precum și cele ale art.173 

alin.(1) lit.„f” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor art.17 alin.(1) din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române, 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. 

Art.17 alin.(2) din același text de lege reglementează componența autorităţilor 

teritoriale de ordine publică, aceasta fiind  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.  

Membrii autorităţilor teritoriale de ordine publică dețin această calitate fie în 

virtutea funcției ocupate în cadrul entității, fie ca urmare a desemnării ca 

reprezentant al entității. 

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.22/25.02.2021 au fost desemnați 

6 consilieri județeni, iar prin Dispoziția Președintelul Consiliului Județean Mureș 

Nr.8082/24.03.2021 

Dosar. IX/B/1 
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nr.72/05.03.2021 au fost desemnați 3 reprezentanți ai comunității ca membrii ai 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș. 

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

teritoriale de ordine publică, nominalizează funcţiile publice care sunt de drept 

desemnate să facă parte ca membrii în ATOP, respectiv subprefectul judeţului, şeful 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean şi şeful poliţiei locale din municipiul reşedinţă de 

judeţ, sens în care prin adresa nr.3936/11.02.2021 Inspectoratul de Poliție Județean 

Mureș a nominalizat ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureș pe 

domnul Nicușan Adrian, comisar șef de poliție – președinte al Consiliului Teritorial 

Mureș al Corpului Național al Polițiștilor. 

Prin adresa nr. 4267/23.03.2021, Instituţia Prefectului Judeţul Mureş - Comitetul de 

organizare al ATOP, ne transmite Hotărârea nr.1/23.03. 2021 privind constituirea 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş. 

Potrivit prevederilor art.17 alin.(5) din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române, coroborat cu cele ale art.7 şi art.8 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 pentru o perioadă de 4 ani.  

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.19 din H.G. nr.787/2002 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 același act normativ, 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.  

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm 

că potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„f” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ, consiliul judeţean îndeplinește alte atribuții prevăzute 

de lege, în speță de prevederile legale la care am făcut mai sus referire. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art. 81-82 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, apreciem că proiectul de hotărâre privind 

validarea desemnării membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș, 

îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului 

Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de specialitate 

nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ.  

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 
 

 

 

Întocmit: Szoverfi Gabriella  

Verificat: Adriana Farkas –Şef Serviciu 
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