
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
 

HOTĂRĂRE 
pentru revocarea/validarea unor membri de drept ai      

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
a Judeţului Buzău 

 
 

Consiliul Judeţean Buzău, 
Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, de inițiere a proiectului 

de hotărâre,  înregistrat la nr. 6427/14.04.2021; 

- raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală, înregistrat la  
nr. 6428/14.04.2021; 

- 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; 
- adresa Instituției Prefectului – Județul Buzău înregistrată sub  

nr. 5811/06.04.2021; 

- adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Neron Lupașcu” al 

județului Buzău; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 19/28.01.2021, 

privind validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine 
Publică a Judeţului Buzău și aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare – formă actualizată; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului  

nr. 787/2002; 

- Hotărârea Guvernului nr.167/03.03.2021 privind aplicarea mobilității 
pentru domnul Vasile Alecu din funcția publică de subprefect al judeţului 

Buzău în funcția publică de inspector guvernamental; 

- prevederile art. 17 – 20 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

În temeiul art. 173 alin.(1) lit. f) şi art. 182 alin. (1) din Ordonanța de 

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

ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se revocă din calitatea de membru  al Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică a Judeţului Buzău, domnul Vasile Alecu, fost subprefect al 

judeţului Buzău. 



Art. 2. Se validează în calitate de membru  al Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică a judeţului Buzău doamna Boloș Marieta, subprefect al judeţului 

Buzău. 

 
Art. 3. Se revocă din calitatea de membru  al Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică a Judeţului Buzău, domnul Pascu Mihail - Loren, fost împuternicit 

pentru îndeplinirea atribuțiilor funcției de inspector șef al Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență „Neron Lupașcu” al Județului Buzău. 

 

Art. 4. Se validează în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică a Judeţului Buzău, domnul Tudoroiu Nicolae, împuternicit pentru 

îndeplinirea atribuțiilor funcției de inspector șef al Inspectoratului pentru Situații 

de Urgență „Neron Lupașcu” al Județului Buzău. 

 
Art. 5. Pe data prezentei, art. 1 , poziţiile 2 și 15 din Hotărârea Consiliului 

Judeţean Buzău nr. 19/28.01.2021 se modifică corespunzător prevederilor 

acestei hotărâri. 

 
Art. 6. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, instituțiilor interesate şi 
persoanelor validate, precum și publicarea acesteia pe site-ul Consiliului 

Județean Buzău. 

 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 

 
 

 
                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                     SECRETARUL GENERAL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
                    MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
Nr. 81 

BUZĂU, 29 APRILIE 2021 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 

- abţineri. 

 

 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

            PREŞEDINTE 
 

Nr. 6427/14.04.2021 

 
 

 

 

 

 

 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind revocarea/validarea unor 

membri de drept ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a 

Judeţului Buzău 
 

 
 

În componența Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică sunt membri de 
drept -  conform Regulamentului de organizare şi funcţionarea  ATOP, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002 – un subprefect al judeţului și șeful 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență județean. 

Având în vedere noile numiri în aceste funcții  propun modificarea 

componenţei ATOP cu persoanele nominalizate. 
 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 
PETRE–EMANOIL NEAGU 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

 

Nr. 6428/14.04.2021 
 
 

 

 

 

 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind revocarea/validarea unor 
membri de drept ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a 

Judeţului Buzău 

 
 

Prin Hotărârea Guvernului nr. nr.167/03.03.2021 se dispune aplicarea 
mobilității pentru domnul Vasile Alecu din funcția publică de subprefect al 
județului Buzău în funcția publică de inspector guvernamental.  

De asemenea, prin adresa Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

„Neron Lupaşcu” al Judeţului Buzău înregistrată sub nr. 6337/13.04.2021, ni se 

aduce la cunoştinţă faptul că domnul Teodoroiu Nicolae se împuterniceşte pentru 

îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor aferente funcţiei vacante de inspector şef a 

instituţiei mai sus menţionate.  

Ca urmare a celor de mai sus, potrivit art. 9 alin. (1) din Hotărârea 

Guvernului nr. 787/2002  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, calitatea de membru al 

aceste structuri se pierde în cazul în care titularul nu mai îndeplineşte funcţia 

care a determinat desemnarea sa. 

Ţinând cont de adresa Înstituției Prefectului – Județul Buzău, înregistrată 

sub nr. 5811/06.04.2021 care o desemnează pe  doamna Boloș Marieta - 

subprefect al județului Buzău ca membru ATOP, precum și de numirea domnului 

Tudoroiu Nicolae împuternicit pentru îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor aferente 
funcţiei vacante de inspector şef al ISU „Neron Lupașcu”, susţinem validarea lor 

în componența Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Buzău,  

conform art. 5 și art. 9 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002. 
 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 

MIRELA OPREA 
 
 

 


