
ROMÂNIA                                                                                                         

JUDEȚUL GORJ                                                                          

CONSILIUL JUDEȚEAN                                          

                                                                              

 

HOTĂRÂRE 

privind constatarea încetării calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Gorj a domnului Negru Antonie-Marius 

 

Consiliul Județean Gorj, 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare; 

- Raportul de specialitate al Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și 

achiziții publice; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și administrație publică; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 129/25.08.2022 privind desemnarea consilierilor 

județeni care vor exercita calitatea de membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Gorj; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 148/29.09.2021 privind validarea componenței 

nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. ________ privind constatarea încetării de drept a 

unui mandat de consilier județean și declararea locului acestuia de consilier județean vacant; 

- Prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Autorităţii teritoriale de ordine publică; 

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1. Se constată încetarea, la data de 13.04.2022, a calității domnului Negru Antonie-Marius 

de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj, ca urmare a încetării de drept a 

mandatului acestuia de consilier județean. 



Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică domnului Negru Antonie-Marius, compartimentelor de 

resort din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, precum și Instituției 

Prefectului – Județul Gorj. 

 

 

 

         PREȘEDINTE, 

     Cosmin-Mihai Popescu                                              CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                       SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,  

                                                                                Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. _______ 

Adoptată în ședința din _________.2022 

Cu un număr de ______ voturi 

Din numărul consilierilor județeni. 



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind constatarea încetării calității de membru al Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Gorj a domnului Negru Antonie-Marius 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre, propun autorității deliberative constatarea încetării 

calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj a domnului Negru 

Antonie-Marius, ca urmare a încetării de drept a mandatului acestuia de consilier județean, la 

data de 13.04.2022. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 129/25.08.2022, domnul Negru Antonie-

Marius a fost desemnat, în calitatea sa de consilier județean, drept membru al Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Gorj, componența nominală a acesteia fiind validată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 148/29.09.2021.  

Potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin HG nr. 787/2002, cu modificările și 

completările ulterioare, calitatea de membru al ATOP se pierde în cazul în care titularul nu mai 

îndeplinește funcția care a determinat desemnarea sa, iar pentru reprezentanții comunității, în 

situația în care își schimbă domiciliul în altă unitate administrativ-teritoriala ori ca urmare a 

revocării lor.  

Având în vedere prevederile de mai sus, precum și încetarea de drept înainte de termen 

a mandatului de consilier județean al domnului Negru Antonie-Marius, începând cu data de 

13.04.2022, constatată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. ___/18.04.2022, propun 

aprobarea de către autoritatea deliberativă a prezentului proiect de hotărâre, în scopul 

constatării încetării calității domnului Negru Antonie-Marius de membru al Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Gorj.  

 

INIȚIATOR, 

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

DIRECȚIA JURIDICĂ, DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI 

ACHIZIȚII PUBLICE 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării calității de membru al Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Gorj a domnului Negru Antonie-Marius 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea 

Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, și ale HG nr. 787/2002 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii teritoriale de ordine 

publică, cu modificările şi completările ulterioare, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 

129/25.08.2022, domnul Negru Antonie-Marius a fost desemnat, în calitatea sa de consilier 

județean, drept membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj, componența nominală 

a acesteia fiind validată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 148/29.09.2021.  

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune constatarea încetării, la data de 

13.04.2022, a calității domnului Negru Antonie-Marius de membru al Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică Gorj, ca urmare a încetării de drept a mandatului său de consilier județean. 

Temeiul legal al proiectului îl constituie prevederile art. 9 alin. (1) din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin HG nr. 

787/2002, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora calitatea de membru al 

ATOP se pierde în cazul în care titularul nu mai îndeplinește funcția care a determinat 

desemnarea sa, iar pentru reprezentanții comunității, în situația în care își schimbă domiciliul 

în altă unitate administrativ-teritoriala ori ca urmare a revocării lor.  

Având în vedere prevederile menționate, precum și încetarea de drept înainte de termen 

a mandatului de consilier județean al domnului Negru Antonie-Marius, începând cu data de 

13.04.2022, constatată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. ___/18.04.2022, 

considerăm legal prezentul proiect de hotărâre în forma inițiată.  

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

COSTEL MARCĂU 

 


