ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU

HOTĂRÂRE
privind validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului
Giurgiu şi de stabilire a indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii acesteia

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU,
Având în vedere Referatul de aprobare nr.15989 din 27 noiembrie 2020 al preşedintelui,
avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență, Raportul de specialitate nr.15990 din
27 noiembrie 2020 al Direcţiei juridice și administrație publică;
Văzând prevederile art.7 și art.19 din H.G. nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică şi ale Legii nr.107/2015
pentru modificarea şi completarea art.17 din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române și ale Hotărârii nr.111 din 29 octombrie 2020;
Ținând cont de prevederile art.173 alin.(1) lit.f) şi al art.178 alin.(1) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul 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 componenţa nominală a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a
judeţului Giurgiu, după cum urmează:
Preşedinte: Dumitru Gavrilă, consilier județean
Membrii: Constantin Alecu, consilier județean
Tiberiu-Genu Nan, consilier județean
Silviu Lungu, consilier județean
Alexandru-George Popescu, consilier județean
Cătălin-Ionuț Ionescu, consilier județean
Lazăr Ciobanu, reprezentant al comunității
Georgeta Mihuț, reprezentant al comunității
Ionela Tudor, reprezentant al comunității
Mirel-Dragoș Brăgaru, subprefect al județului Giurgiu
Col.dr.ec. Petruț Daniel Rușanu, inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean
Giurgiu
Lt-col. Radu Covaci, inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vlașca
Comisar șef de poliție Constantin Cătălin Georgescu, șeful Inspectoratului de Poliție
Județean Giurgiu
Comisar șef de poliție Paul Cezar Rotaru, șeful Serviciului Teritorial al Poliției de
Frontieră Giurgiu
Gogu Moțan, șeful Poliției Locale a Municipiului Giurgiu
Subcomisar de poliție Marian Bratu, reprezentant din partea Corpului Național al
Polițiștilor.
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Art.2. – Pentru participarea şi activitatea desfăşurată în plen şi în comisii de lucru, membrii
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă ce reprezintă
10% din indemnizaţia preşedintelui consiliului judeţean, neputând fi plătită mai mult de o şedinţă
trimestrială în plen şi o şedinţă lunară de comisie.
Art.3. – Hotărârea nr.44 din 29 august 2016, cu modificările ulterioare, precum şi orice
altă dispoziţie contrară îşi încetează aplicabilitatea.
Art.4. – Prezenta hotărâre va fi comunicată Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a
judeţului Giurgiu care o va duce la îndeplinire.

PREŞEDINTE,
Dumitru Beianu

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Nina Carmen Crișu

Giurgiu,03 decembrie 2020
Nr.136
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