
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN 

"'" " HOTARARE 

privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman în cadrul 
Comitetului de organizare pentru nominalizarea membrilor Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică Teleonnan 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor 
art. 178 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completări le ulterioare, 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 807 din 18 ianuarie 2021 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Teleorman; 

- raportul de specilitate nr. 959 din 19 ianuarie 2021 al Direcţiei Juridice privind 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman în cadrul Comitetului de 
organizare pentru nominalizarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
Teleorman; 

- avizul' Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

- adresa nr. 13849/08.12 2020 a Instituţiei Prefectului - Judeţul Teleorman prin 
care s-a solicitat desemnarea unui vicepreşe~inte al Consiliului Judeţean Teleorman şi a 
3 consilieri judeţeni pentru a face parte din Comitetul de organizare pentru 
nominalizarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman; 

- prevederile act. 17 din Legea nr. 218 / 2002 privind organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile act. 3 şi art. 8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787 /2002; 

- prevederile art. 69 alin. (1) lit. f) şi alin. (5) lit. g) din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, actualizat prin Hotărâre a 
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 142 din 30.09.2019, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile act. 173 alin. (1) lit. f) şi alin. (5) lit. g) şi ale act. 182 alin. (4) 
coroborat cu act. 139 alin. (6) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
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