CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTARARE
privind validarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine
Publica Arges
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean şi Raportul nr. 10237/17.08.2012 al Directiei Administratie Publica si
Comunitati Locale.
Avand in vedere:
 Art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei
 Române;
 Art. 92 din Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata;
 Dispozitia presedintelui consiliului judetean nr. 476/16.08.2012
 Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,
HOTARASTE :
ART.1. (1) Se valideaza componenta nominala a Autoritatii Teritoriale de
Ordine Publica Arges, pe perioada mandatului actualului consiliu judetean, dupa
cum urmeaza :
MEMBRI:
 Lazar Ion Cornel – consilier judetean USL
 Manu Constantin Dan – consilier judetean USL
 Sirbu Gheorghe – consilier judetean USL
 Polexe Constantin – consilier judetean USL
 Fulga Marian - consilier judetean PPDD
 ………… – consilier judetean AAM
 Corban Nicolae – reprezentant al comunitatii
 Dragomir Ilie – reprezentant al comunitatii
 Adrian Popescu – reprezentant al comunitatii
 Gheorghe Marin - Subprefectul judetului Arges
 Dumitru Nicolae – seful Inspectoratului Judetean de Politie Arges
 Nica Traian - reprezentant al Corpului National al Politistilor
 Minzana Ion – seful Serviciului Public Judetean de Paza si Ordine
Arges
(2) Membrii Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Arges vor
desemna presedintele si componenta comisiilor in prima sedinta a acesteia.
ART.2. (1) Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Arges are in structura
urmatoarele comisii de lucru:

a) Comisia de coordonare, situaţii de urgenta şi pentru petiţii;
b) Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de
performanta minimali;
c) Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale,
consultanţa şi drepturile omului.
(2) Comisiile prevazute la alin 1 isi vor desemna in prima sedinta
persoana care va asigura coordonarea activitatii acestora.
(3) Comisiile prevăzute la alin. (1) se întrunesc lunar.
ART.3. Se aproba cuantumul indemnizatiei lunare a membrilor Autoritatii
Teritoriale de Ordine Publica Arges pentru participarea in sedintele de plen si in
comisii, in procent de 10% din indemnizatia lunara a presedintelui Consiliului
Judetean Arges.
ART.4. Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Arges isi desfasoara
activitatea conform dispozitiilor prevazute de Legea nr. 218/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare.
ART.5. Hotararea consiliului judetean nr. 32/29.08.2008 cu modificarile si
completarile ulterioare isi inceteaza aplicabilitatea.
ART.6. Compartimentul Legislativ - Transparenta Decizionala va comunica
hotararea:
 Instituţiei Prefectului judetului Arges;
 Directiei Administratie Publica si Comunitati Locale;
 Persoanelor nominalizate la art. 1
PRESEDINTE
CONSTANTIN NICOLESCU

Contrasemneaza,
SECRETAR JUDET
VIORICA RADUCANU

Data azi ____________ Nr. ____

