
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind desemnarea unor consilieri județeni  

ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică a 
Județului Buzău 

 

Consiliul Judeţean Buzău; 
Având în vedere: 

 
- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, de inițiere a proiectului 

de  hotărâre, înregistrat la nr. 17487/09.12.2020; 

- raportul    Direcţiei juridice și administrație publică locală înregistrat sub 
nr. 17488/09.12.2020; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  
anexate la hotărâre; 

- Ordinul nr. 783/28.10.2020 al Prefectului Județului Buzău privind 
constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului 

Județean Buzău ca urmare a alegerilor locale din 27.09.2020;  
- prevederile art. 4 și 8 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 

787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 
a autorității teritoriale de ordine publică; 

- prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și 
funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „f‟ și art. 182 alin. (1) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.  Se desemnează în calitate de membri ai Autorității Teritoriale de 
Ordine Publică a Județului Buzău următorii consilieri județeni: 

 

1. Baciu Paul Gabriel  - Alianța PSD – PRO Buzău 
2. Bîrlă Marian - Alianța PSD – PRO Buzău 

3. Mocanu Viorel - Alianța PSD – PRO Buzău 
4. Pitiș Cornel - Alianța PSD – PRO Buzău 

5. Ștefu Viorel - PNL 
6. Alexandru Ioan Cristian - PMP 



 

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 162/2016, cu modificările 
și completările ulterioare se abrogă. 

 
Art. 3. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău și  persoanelor interesate precum 
și publicarea pe site-ul autorității publice județene. 

 

 

 

PREŞEDINTE,  

 

PETRE – EMANOIL NEAGU 

 

 

                CONTRASEMNEAZĂ, 
                 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU 

 

                     MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 205 

BUZĂU, 17 DECEMBRIE   2020 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,  

- abţineri. 

 

 



 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

           PREŞEDINTE    
 

   Nr. 17487/09.12.2020 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind desemnarea unor  

consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de  
Ordine Publică a Județului Buzău 

 
 

 

La nivelul fiecărui județ se organizează și funcționează autoritatea 

teritorială de ordine publică, organism cu rol consultativ a cărui activitate se 

desfășoară în interesul comunității. 

În componența acestui organism intră un număr de șase consilieri 

județeni, nominalizați prin hotărâre a Consiliului  județean, cu respectarea 

ponderii politice, ca rezultat al alegerilor locale. 

Având în vedere constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a 

Consiliului Județean Buzău pentru mandatul 2020 – 2024 se impune stabilirea 

componenței Autorității Teritoriale  de Ordine Publică a Județului Buzău. 

În acest sens a fost inițiat proiectul de hotărâre. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

PETRE-EMANOIL NEAGU 

 

  



      CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

              DIRECŢIA JURIDICĂ  
ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 
 
           Nr. 17488/09.12.2020 

 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind desemnarea unor  

consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de  
Ordine Publică a Județului Buzău 

 
 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat se constată oportunitatea 

demersului în contextul constituirii Consiliului Județean Buzău pentru mandatul 

2020 – 2024. 

Desemnarea consilierilor județeni se realizează prin vot secret cu buletin 

de vot. 

Propunerile de candidați se fac de liderii grupurilor de consilieri județeni, 

cu respectarea ponderii politice care determină ca 4 locuri să revină Alianței PSD 

– PRO Buzău, un loc Partidului Național Liberal și un loc Partidului Mișcarea 

Populară. 

Susținem ca legal și temeinic proiectul de hotărâre inițiat. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

                               OPREA MIRELA 

 
 
 
 
 
 

 
 


