
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

... A 

HOTARARE 

privind: modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică Teleorman pentru mandatul 2020-2024 

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 completările ulterioare, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 19936 din 25 octombrie 2021 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- avizul de legalitate nr. 19975 din 25 octombrie 2021 al Direcţiei Juridice; 
- raportul de specialitate nr. 20026 din 25 octombrie 2021 al Direcţiei Juridice; 
- adresa nr. 12466 din 21.10.2021 a Instituţiei Prefectului Judeţul Teleorman, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Teleorman sub nr.19800/21.10.2021; 
- adresa nr. 3650211 din 20.10.2021 a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean 

Teleorman, înregistrată la Consiliul Judeţean Teleorman sub nr. 19725/20. 10.2021; 
- avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru 

activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, 
sport şi tineret precum şi protecţie socială şi al Comisiei pentru administraţie publică 
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 

- hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr. 55 din 30 martie 2021 privind 
validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
Teleorman pentru mandatul 2020-2024, cu modificările ulterioare; 

- H.G. nr. 1069/04 octombrie 2021 privind numirea domnului Tăbărană Florin în 
funcţia de subprefect al judeţului Teleorman; 

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

- prevederile art. 5, art. 7 şi art. 9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărâre a de Guvern nr. 787/2002; 

- prevederile art. 22 alin. (1) lit. t) şi alin. (5) lit. g) din Regulamentul de organizare 
şi funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărâre a Consiliului 
Judeţean Teleorman nr. 134 din 26.08.2021; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. t) şi alin. (5) lit. g) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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