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HOTĂRÂREA NR. 149 
 din 23 septembrie 2021 

  
privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.25614/16.09.2021 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Serviciului administrație publică și cancelarie 

nr.25670/16.09.2021, raportul Serviciului juridic nr.25707/17.09.2021, precum și avizul 

comisiilor de specialitate,   

Ținând cont de adresa Inspectoratului Județean de Poliție Mureș nr. 104445 din 

15.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 25454/15.09.2021, 

În conformitate cu prevederile art.17 alin.(5) din Legea nr.218/2002 privind organizarea 

şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

coroborate cu cele ale art.7 și 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.173 alin.(1) lit.”f” 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 constată încetarea de drept a calității de membru al Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică Mureș a domnului comisar șef de poliție Bîltag Dumitru. 

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

Mureș a domnului comisar șef Mihalache Constantin. 

Art.3. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.40 din 25 martie 2021 privind validarea 

desemnării membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș, cu modificările  

ulterioare, se modifică în mod corespunzător. 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județul Mureș, Direcţiei 

economice, Direcției juridice și administrație publică din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, precum şi Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Mureș şi persoanelor nominalizate la art.1. și 2, care răspund de aducerea ei la 

îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                      Contrasemnează 
Péter Ferenc                                 SECRETAR GENERAL 
                                    Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică Mureș 

 

În conformitate cu prevederile art.17 alin.(5) din Legea nr.218/2002 privind organizarea 

şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

coroborate cu cele ale art.7 și 9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

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

787/2002, prin ,  Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.40 din 25 martie 2021 a fost 

validată desemnarea membrilor Autorități Teritoriale de Ordine Publică Mureș. 

În data de 15.09.2021, sub nr.25454/15.09.2021, a fost înregistrată adresa 

Inspectoratului Județean de Poliție Mureș nr.104445/15.09.2021, prin care ne 

informează cu privire la numirea domnului comisar șef de poliție Mihalache Constantin 

pentru îndeplinirea atribuțiilor funcției temporar vacantă de șef al Inspectoratul 

Județean de Poliție Mureș. 

Faţă de cele mai sus arătate, în raport de prevederile art.17, alin.(2) din Legea 

nr.218/2002, se impune modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Mureș prin desemnarea, ca membru al acesteia, a domnului comisar șef de 

poliție Mihalache Constantin în locul domnului comisar șef de poliție Bîltag Dumitru. 

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

modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș. 

 
 
PREȘEDINTE  
Péter Ferenc 
 

Nr. 25614/16.09.2021 

Dosar IX.B/1 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică Mureș 

 

 

În temeiul prevederile art.17 alin.(2) și (5) din Legea nr.218/2002 privind organizarea 

şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările și completările ulterioare, coroborat 

cu prevederile art.7 și 9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al autorităţii 

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

Consiliul Județean Mureș a validat, prin Hotărârea nr.40 din 25 martie 2021, 

desemnarea membrilor Autorități Teritoriale de Ordine Publică Mureș. 

Potrivit prevederilor art.9 alin.(1) din Regulamentul mai sus menționat, calitatea de 

membru al autorității teritoriale de ordine publică se pierde în cazul în care titularul 

nu mai îndeplinește funcția care a determinat desemnarea sa. 

Prin adresa nr.104445/15.09.2021, Inspectoratul Județean de Poliție Mureș ne 

informează cu privire la numirea domnului comisar șef de poliție Mihalache Constantin 

pentru îndeplinirea atribuțiilor funcției temporar vacantă de șef al Inspectoratului 

Județean de Poliție Mureș.  

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

virtutea căreia au fost aleși, vor fi înlocuiţi cu alte persoane, desemnate şi validate în 

prima şedinţă în plen a consiliului judeţean. 

Având în vedere cele de mai sus, apreciem că sunt întrunite condițiile legale pentru ca 

proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică Mureș să fie supus spre dezbatere și aprobare de către Consiliul 

Județean Mureș. 

                 

  ȘEF SERVICIU 
   Delia Belean 

 

 

 

 

 

Întocmit:consilier Cristina Moldovan 

Nr.ex.2 

Nr.25670/16.09.2021 

Dosar IX.B/1 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale 

de Ordine Publică Mureș 

 

 

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

Referatul de aprobare nr.25614/16.09.2021, și în considerarea celor reținute în 

Raportul de specialitate al Serviciului administrație publică și cancelarie 

nr.25670/16.09.2021, 

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(3) și (4) din Regulamentul de organizare și 

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

26.09.2019, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente 

activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens 

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

În adoptarea actului administrativ supus analizei sunt incidente prevederile art.17, 

alin.(5) din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.7 și art.9 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al autorităţii teritoriale de ordine publică, 

aprobat prin HGR nr.787/2002, ale art. 173 alin. (1) lit. „f”, precum și cele ale art. 

182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art.17, alin.(5) din Legea nr.218/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.7 și art.9 din Regulamentul de 

organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin HGR 

nr.787/2002, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.40 din 25 martie 2021 a fost 

validată desemnarea membrilor Autorități Teritoriale de Ordine Publică Mureș. 

În conformitate cu prevederile art.9 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin HGR nr.787/2002, calitatea de 

membru al autorității teritoriale de ordine publică se pierde în cazul în care titularul 

nu mai îndeplineşte funcţia care a determinat desemnarea sa. 

Față de numirea în funcția de șef al Inspectoratului Județean de Poliție Mureș în locul 

domnului comisar șef de poliție Bîltag Dumitru a domnului comisar șef de poliție 

Mihalache Constantin, împrejurare care se circumscrie prevederilor art.9 alin.(2) din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al autorităţii teritoriale de ordine publică, 

Nr. 25707/17.09.2021 

Dosar. IX/B/1 
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aprobat prin HGR nr.787/2002, se impune aprobarea modificării componenței 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureș. 

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

potrivit prevederilor art.17 alin.(5) din Legea nr.218/2002 și ale art.7 din 

Regulamentul de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, 

aprobat prin HGR nr.787/2002, consiliile judeţene trebuie să valideze desemnarea 

nominală a autorităţii teritoriale de ordine publică, motiv pentru care sunt incidente 

prevederile art.173 alin.(1) lit.„f” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul 

județean asigurând cadrul necesar în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege. 

Precizăm totodată că, la elaborarea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere 

prevederile art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare.  

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind  

modificarea componenței 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.  

 

 

 

 

 

ȘEF SERVICIU 

Adriana Farkas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit: Lokodi Emőke / 2 ex. 
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