
 

                             ROMÂNIA                  PROIECT          
                        JUDEŢUL MUREŞ 
                   CONSILIUL JUDEŢEAN 

                       
 

HOTĂRÂREA NR. ____ 

din 25 iulie  2013 
 

privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş 
 
 

 
          Consiliul Judeţean Mureş, 
 Având în vedere Expunerea de motive nr.13.997 din 18.07.2013 privind propunerea 

de modificare a componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate, 
 Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 2/31.01.2013 a Consiliului Judeţean Mureş, 

prin care se constată încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului 
Mora Akos Daniel,  
 Luând în considerare adresa nr.50.015/8.02.2013 a ATOP Mureş privind desemnarea 

unui consilier judeţean care să facă parte din ATOP Mureş, ca membru cu drepturi depline,
 În conformitate cu prevederile art.17, alin.(2) şi 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.9 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.787/2002,  
 În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, 

 
hotărăşte:   
 

 Art.1. Se desemnează pentru a face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine 
Publică Mureş domnul consilier judeţean ___________, în locul domnului Mora Akos Daniel. 
 Art.2. Se validează ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş 

domnul consilier judeţean ____________. 
Art.3. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.110/2012 privind validarea 

desemnării membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş se modifică în mod 

corespunzător. 
    Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş,  
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş şi persoanelor nominalizate. 

 Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia 
Juridică şi Administraţie Publică. 

  
 
                    PREŞEDINTE              Avizat pentru legalitate 

Ciprian Dobre                                                       SECRETAR 
                                    Aurelian Paul Cosma 
                     

 
                    
                                



   

           ROMÂNIA                                                                        Nr.13.997/18.07.2013                                               
     JUDEŢUL MUREŞ                                                                    Dosar VI D/1   
   CONSILIUL JUDEŢEAN  

  
 
                                                     

 
    EXPUNERE DE MOTIVE 

 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, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
art. 7 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine 
publică, aprobat prin H.G. nr.787/2002, Consiliul Judeţean Mureş prin Hotărârea 

nr.110/2012 a validat desemnarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
Mureş. 
 Potrivit prevederilor art.9, alin.(1) şi alin.(2) din H.G. nr.787/2002, 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 membrii care şi-au pierdut 
această calitate vor fi înlocuiţi de alte persoane, desemnate şi validate în prima şedinţă a 

consiliului judeţean.   
 Prin Hotărârea nr.2/31.01.2013 a Consiliului Judeţean Mureş s-a constatat încetarea 
de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Mora Akos Daniel, ca urmare a 

alegerii sale ca senator în Colegiul nr.3 Mureş şi a fost declarat vacant locul acestuia. 
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş, prin adresa nr. 50.015/8.02.2013, 

solicită desemnarea unui consilier judeţean care să facă parte ca membru în ATOP Mureş în 

locul domnului Mora Akos Daniel. 
 Având în vedere cele mai sus menţionate, propunem desemnarea şi validarea unui  

consilier judeţean ca membru al ATOP Mureş, conform proiectului de hotărâre anexat. 
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.110/2012 privind validarea desemnării membrilor 
ATOP Mureş se va modifica în mod corespunzător. 

   
 
 

PREŞEDINTE 
Ciprian Dobre 

 

 
 
 

 
 
 

                              
Întocmit:consilier Gabriela Covaci 
Verificat:şef serviciu Delia Belean 
Verificat:director executiv Genica Nemeş 
 
 



 

 

 
 


