PROIECT

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
HOTĂRÂRE

privind validarea componenței nominale a Autorității
Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău și
aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare – formă actualizată
Consiliul Judeţean Buzău;
Având în vedere:
-

-

referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, de inițiere a
proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 1065/20.01.2020;
raportul
Direcţiei juridice și administrație publică locală înregistrat
sub nr. 1066/20.01.2020;
avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe
proiectul de 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;
Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 205/17.12.2020 privind
desemnarea unor consilieri județeni ca membri ai Autorității
Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău;
Dispoziția
Președintelui
Consiliului
Județean
Buzău
nr. 19/20.01.2021 pentru desemnarea reprezentanților comunității
locale în componența Autorității Teritoriale de Ordine Publică a
Județului Buzău;
adresa Inspectoratului de Poliție Județean Buzău privind
nominalizarea reprezentantului Corpului Național al Polițiștilor –
Filiala Buzău, înregistrată sub nr. 14259/20.10.2020;
adresa Instituției Prefectului – Județul Buzău privind nominalizarea
subprefectului
ca
membru
ATOP,
înregistrată
sub
nr.
16471/26.11.2020;
adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Neron Lupașcu” al
Județului Buzău privind desemnarea unui nou reprezentant în funcția
de inspector șef, înregistrată sub nr. 180/05.01.2021;
adresa Primarului municipiului Buzău privind nominalizarea
reprezentantului Direcției Poliția Locală Buzău, înregistrată sub. nr.
623/13.01.2021;

-

prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a autorității
teritoriale de ordine publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
787/2002;
prevederile art. 17 – 20 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea
și funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
prevederile art. 191 alin. (9) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „f‟, art. 176 și art. 182 alin. (1) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se validează componența nominală a Autorității Teritoriale de
Ordine Publică a Județului Buzău, după cum urmează:
1.

Neagu Petre - Emanoil

2.
3.

Alecu Vasile
Pantazi Virgil - Laurențiu

4.

Ionescu Pavel

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Baciu Paul Gabriel
Bîrlă Marian
Mocanu Viorel
Pitiș Cornel
Ștefu Viorel
Alexandru Ioan Cristian
Netcu Enache
Burada Petre
Vasilescu Bogdan Cristian
Cueru Virgil - Ioan

15. Pascu Mihail-Loren
16. Teodorescu Adrian

- Președinte al Consiliului Județean
Buzău;
- subprefectul Județului Buzău;
- inspector șef al Inspectoratului de
Poliție Județean Buzău;
- reprezentant al Corpului Național al
Polițiștilor – Filiala Buzău;
- consilier județean - PSD – PRO Buzău
- consilier județean – PSD – PRO Buzău
- consilier județean - PSD – PRO Buzău
- consilier județean – PSD – PRO Buzău
- consilier județean - PNL
- consilier județean – PMP
- reprezentant al comunității locale
- reprezentant al comunității locale
- reprezentant al comunității locale
- inspector șef al Inspectoratului de
Jandarmi Județean Buzău;
- inspector șef al Inspectoratului
pentru Situații de Urgență ”Neron
Lupașcu” al Județului Buzău;
- director executiv al Direcției Poliția
Locală a municipiului Buzău.

Art. 2. Mandatul membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a
Județului Buzău, validați conform art. 1 este pe durata exercitării
mandatului 2020 – 2024 al Consiliului Județean Buzău.

Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al
Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău – formă
actualizată prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 4. (1) Activitatea Autorității Teritoriale de Ordine Publică a
Județului Buzău se desfășoară la sediul administrativ al Consiliului Județean
Buzău, sala Delegației Permanente.
(2) Secretariatul executiv al Autorității Teritoriale de Ordine
Publică a Județului Buzău se asigură de Direcția juridică și administrație
publică locală – Compartiment informații publice și secretariat ATOP.
Art. 5. (1) Direcția juridică și administrație publică locală, Direcția
Economică și Serviciul salarizare și monitorizare cheltuieli de personal ale
Consiliului Județean Buzău vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
(2)
Hotărârea
Consiliului
Județean
Buzău
nr.
206/17.12.2020, își încetează aplicabilitatea.
Art. 6. Secretarul General al Judeţului Buzău va comunica hotărârea
Instituției Prefectului – Județul Buzău și persoanelor interesate, precum și
publicarea acesteia pe site-ul autorității publice județene.

PREŞEDINTE,
PETRE – EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU
MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Nr.18
BUZĂU, 21 IANUARIE 2021

Anexa la Hotărârea Consiliului
Județean Buzău nr.______/2021

REGULAMENTUL
de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine
Publică a Județului Buzău – formă actualizată

CAPITOLUL I.
DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1. (1) Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Buzău
este organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, care se
constituie și funcționează pe lângă Consiliul Județean Buzău, și care își
desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii 218/2002 privind
organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, și ale prezentului regulament. Activitatea Autorității
Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău se desfășoară în interesul
comunității, în scopul sporirii eficienței serviciului polițienesc în județul
Buzău.
(2) Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Buzău
este alcătuită din șeful inspectoratului județean de poliție, reprezentantul
Corpului Național al Polițiștilor – Filiala Buzău, subprefectul județului,
președintele Consiliul Județean Buzău, 6 consilieri desemnați de Consiliul
Județean Buzău, 3 reprezentanți ai comunității, desemnați de președintele
consiliului județean, șeful inspectoratului județean de jandarmi, șeful
inspectoratului pentru situații de urgență județean și șeful poliției locale a
municipiului Buzău.
Art. 2. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Buzău
asigură, prin activitatea sa, reprezentarea intereselor comunității în scopul
asigurării unui climat de siguranță și securitate publică, având următoarele
atribuții:
a) contribuie la elaborarea planului de activități și la fixarea
obiectivelor și indicatorilor de performanță minimali, având ca scop
protejarea intereselor comunității și asigurarea climatului de siguranță
publică;
b) sesizează şi propune măsuri de înlăturare a deficienţelor din
activitatea de poliţie;
c) face propuneri pentru soluţionarea de către organele de poliţie a
sesizărilor care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale omului, potrivit prezentei legi;

d) organizează consultări cu membri comunităţilor locale şi cu
organizaţiile neguvernamentale cu privire la priorităţile siguranţei persoanei
şi a ordinii publice;
e) prezintă semestrial informări în şedinţele Consiliului Județean
Buzău, asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a
comunităţii;
f) elaborează anual un raport asupra eficienţei activităţii unităţilor de
poliţie, care se dă publicităţii.
Art. 3. Prin prezentul regulament, întocmit în baza Hotărârii
Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, se stabilește modul
de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a
Județului Buzău, numită în continuare A.T.O.P. Buzău.
Art. 4. Consiliul Județean Buzău asigură, potrivit competențelor sale,
condițiile materiale, financiare, spațiul și logistica necesară funcționării
A.T.O.P. Buzău prin alocarea de fonduri proprii în vederea asigurării
funcționării acesteia.
Art. 5. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Buzău funcționează
în sediul Consiliului Județean Buzău, din municipiul Buzău, bdul. Nicolae
Bălcescu nr. 48.
Art. 6. A.T.O.P. Buzău poate fi membru al A.N.A.T.O.P. România,
organ superior la nivel național, în baza hotărârii plenului aflat în exercițiul
mandatului.
CAPITOLUL II
CONSTITUIREA ȘI ÎNCETAREA MANDATULUI MEMBRILOR.
ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA ȘI ATRIBUȚIILE
A.T.O.P. BUZĂU
Secțiunea I
Constituirea și încetarea mandatului membrilor
A.T.O.P. Buzău
Art. 7. Componența nominală a membrilor A.T.O.P. Buzău se
validează de către Consiliul Județean Buzău în conformitate cu prevederile
art. 7
din Hotărârea Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de
ordine publică.
Art. 8. Mandatul membrilor A.T.O.P. Buzău este valabil până la
următoarele alegeri locale pentru consiliul județean, urmând ca după
alegerile locale să fie desemnată o altă componență pentru o perioadă de
4 ani.

Art. 9. (1) Calitatea de membru de drept al A.T.O.P. Buzău a
președintelui Consiliul Județean Buzău și a reprezentanților instituțiilor se
pierde în cazul în care titularul nu mai îndeplinește funcția care a determinat
desemnarea lor.
(2) În cazul consilierilor județeni, calitatea de membru al
A.T.O.P. Buzău se pierde prin hotărâre a Consiliului Județean Buzău de
revocare a acestora la inițiativa temeinic motivată a grupului politic de
consilieri județeni din care face parte.
(3) Calitatea de membru A.T.O.P. Buzău pentru
reprezentanții comunității, se pierde în situația în care își schimbă domiciliul
în altă unitate administrativ-teritorială ori ca urmare a revocării lor.
(4) Membrii A.T.O.P. Buzău, care și-au pierdut această
calitate în condițiile prevăzute la alin. (1 – 3), sau ca urmare a decesului
ori a altor motive care îi împiedică să își îndeplinească în mod corespunzător
atribuțiile conferite de aceasta, vor fi înlocuiți cu alte persoane, desemnate
și validate în ședință în plen a Consiliului Județean Buzău.
Secțiunea a II-a
Organizarea și funcționarea A.T.O.P. Buzău
Art. 10. (1) Membrii A.T.O.P. Buzău validați prin hotărârea
Consiliului Județean Buzău se reunesc în ședința de constituire pentru
alegerea președintelui și stabilirea componenței comisiilor de lucru la
convocarea Secretariatului executiv al A.T.O.P. Buzău.
(2) Până la momentul alegerii președintelui ședința de
constituire este condusă de subprefect.
(3) Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului
Buzău este condusă de un președinte.
(4) În caz de indisponibilitate a președintelui, atribuțiile
sale se exercită de către un alt membru al acestui organism desemnat în
condiții similare, denumit în continuare locțiitor.
Art. 11. (1) Președintele și locțiitorul acestuia sunt aleși cu votul
majoritar din rândul consilierilor județeni validați ca membri A.T.O.P., în
cadrul ședinței de constituire a acestei autorități, pe o perioadă de 4 ani.
(2) În situația în care președintele A.T.O.P. Buzău își pierde
calitatea de consilier județean sau se află în imposibilitatea îndeplinirii
atribuțiilor acestei funcții, se alege, cu votul majoritar al membrilor
A.T.O.P. Buzău, din rândul consilierilor județeni, un nou președinte pe
durata mandatului autorității.
(3) Prevederile alin. (2) se aplică corespunzător și în cazul
locțiitorului președintelui A.T.O.P. Buzău.

Art. 12. În vederea realizării atribuțiilor prevăzute de Legea nr.
218/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de
prezentul regulament, A.T.O.P. Buzău își desfășoară activitatea în plen și în
comisii de lucru.
Art. 13. (1) Plenul se întrunește trimestrial în ședință ordinară și ori
de câte ori este nevoie în ședință extraordinară, la convocarea scrisă a
președintelui sau la solicitarea scrisă a cel puțin 4 membri, adresată
președintelui A.T.O.P. Buzău.
(2) În situații excepționale, constatate de către autoritățile
abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme,
cutremurele, actele de terorism și alte situații care fac imposibilă prezența
membrilor la locul desfășurării ședințelor comisiilor de lucru și activității în
plen, aceste ședințe se pot desfășura prin mijloace electronice, în sistem
de tele sau videoconferință cu asigurarea posibilității exprimării voturilor.
Art. 14.(1) Comisiile de lucru sunt:
a) Comisia de coordonare, situații de urgență și pentru petiții;
b) Comisia de planificare, stabilire și evaluare a indicatorilor de
performanță minimali;
c) Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale,
consultanță și drepturile omului.
(2) Comisiile prevăzute la alin. (1) se întrunesc lunar.
(3) Informările periodice, planurile de măsuri, programele, strategiile
de acțiune ori alte documente elaborate în comisiile de lucru, prin care se
angajează A.T.O.P. Buzău în relațiile cu terții, se supun spre adoptare sau,
după caz, spre aprobare plenului acestuia, care se pronunță în acest sens.
Art. 15. (1) Convocarea A.T.O.P. Buzău se face prin intermediul
secretariatului executiv, cu 3 zile înaintea ședințelor ordinare și cu cel mult
o zi înaintea celor extraordinare.
(2) Invitația la ședință cuprinde: data, locul, ora desfășurării
ședinței, precum și ordinea de zi a acesteia.
Art. 16. În cazul ședințelor A.T.O.P. Buzău desfășurate prin mijloace
electronice, votul membrilor se exprimă prin apel nominal sau prin mijloace
electronice. Secretariatul executiv al A.T.O.P. Buzău va consemna în
procesul verbal opțiunea fiecărui membru, iar procesul verbal întocmit în
format electronic de acesta, va fi semnat ulterior de președinte când este
posibil.
Art. 17. (1) Membrii A.T.O.P. Buzău sunt obligați să participe la
lucrările autorității și să își înregistreze prezența în tabelul corespunzător,
pus la dispoziția membrilor de către secretariatul executiv și prezentat
ulterior la Serviciul salarizare, monitorizare cheltuieli de personal al
Consiliului Județean Buzău.

(2) În cazul ședințelor A.T.O.P. Buzău desfășurate prin mijloace
electronice, evidența prezenței se înregistrează într-un tabel de către
secretariatul executiv și se certifică de directorul DJAPL din cadrul
Consiliului Județean Buzău.
(3) Secretariatul executiv al A.T.O.P. Buzău va consemna prezența
în minuta de ședință.
Art. 18. (1) Ședințele A.T.O.P. Buzău sunt conduse de președinte ori
de locțiitorul acestuia.
(2) Ședințele A.T.O.P. Buzău nu sunt publice, cu excepția cazurilor
în care membrii decid, cu majoritate simplă, ca ședința să se desfășoare cu
ușile deschise.
Art. 19. (1) În conformitate cu practica A.N.A.T.O.P. România,
persoanele care au fost membri A.T.O.P. Buzău pe durata a trei mandate
consecutive pot participă la ședințele A.T.O.P. Buzău în calitate de invitați
cu rol consultativ fără drept de vot, având în vedere experienţa acumulată.
(2) La ședințele A.T.O.P. Buzău, la invitația președintelui, pot
participa cu statut de invitat fără drept de vot următoarele persoane:
prefectul județului Buzău, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale
ministerelor și ai altor autorități ale administrației publice locale sau
centrale de specialitate.
(3) La ședințele A.T.O.P. Buzău pot fi invitaţi ori de câte ori este
nevoie procurorul-șef al județului sau locțiitorul acestuia şi, de la caz la caz,
pot fi invitați procurorii locali și directorii poliției locale din județ (alții decât
cel din municipiul reședință de județ).
(4) Persoanele nominalizate la alineatele (1) - (3) pot lua cuvântul în
legătură cu problemele supuse dezbaterii la solicitarea membrilor A.T.O.P.
Buzău.
Art. 20. (1) În exercitarea atribuțiilor sale, A.T.O.P. Buzău emite
hotărâri cu caracter de recomandare.
(2) Hotărârile sunt adoptate cu majoritate simplă, în cvorum de cel
puțin 9 membri, și se consemnează în minuta de ședință.
(3) Hotărârile adoptate pot fi aduse la cunoștința publică cu acordul
majorității membrilor A.T.O.P. Buzău prezenți la ședința respectivă.
(4) Hotărârile adoptate, precum și actele emise de A.T.O.P. Buzău
vor purta antetul acesteia și vor fi semnate de președintele A.T.O.P. Buzău
ori locțiitorul acestuia.
(5) Corespondența generală și documentele diverse emise de
A.T.O.P. Buzău vor fi semnate de președinte ori de locțiitorul acestuia.
(6) A.T.O.P. Buzău are o ștampilă inscripționată “Consiliul Județean
Buzău - Autoritatea Teritorială de Ordine Publică”.
Art. 21. În vederea exercitării atribuțiilor cu caracter permanent ale
A.T.O.P. Buzău, Consiliul Județean Buzău pune la dispoziția acestui
organism un secretariat executiv, format din minimum două persoane
încadrate la Biroul coordonare și colaborare instituții și servicii publice.

Secțiunea a III-a
Atribuțiile principale ale A.T.O.P. Buzău
Art. 22. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Buzău are
următoarele atribuții principale:
a) contribuie la elaborarea planului de activități și la fixarea
obiectivelor și indicatorilor de performanță minimali, având ca scop
protejarea intereselor comunității și asigurarea climatului de siguranță
publică;
b) monitorizează activitățile poliției, sesizează și propune măsuri de
înlăturare a deficiențelor din activitatea poliției locale și naționale;
c) face propuneri pentru soluționarea de către organele de poliție a
sesizărilor care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor și
libertăților fundamentale ale omului potrivit Legii nr. 218/2002 privind
organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
d) organizează consultări cu membrii comunităților locale și cu
organizațiile neguvernamentale cu privire la prioritățile siguranței persoanei
și a ordinii publice;
e) prezintă informări în ședințele Consiliului Județean Buzău asupra
nivelului de asigurare a securității și siguranței civice a comunității;
f) elaborează anual un raport asupra eficienței activității unităților de
poliție, care va fi prezentat în ședința consiliului județean și care se dă
publicității;
g) recomandă inițierea unor acte normative în domeniul asigurării
climatului de siguranță publică;
h) desemnează, cu votul majorității simple, persoana din rândul
membrilor săi care, în caz de indisponibilitate temporară a președintelui să
exercite atribuțiile acestuia.
Art. 23. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Buzău nu are
competențe în problemele operative ale poliției.

CAPITOLUL III
ATRIBUȚIILE PREȘEDINTELUI ȘI ALE
COMISIILOR DE LUCRU
Secțiunea I
Atribuțiile președintelui
Art. 24. Președintele reprezintă A.T.O.P. Buzău, având următoarele
atribuții:

a) coordonează activitatea A.T.O.P. Buzău;
b) convoacă și conduce ședințele plenului A.T.O.P. Buzău;
c) stabilește ordinea de zi a ședințelor plenului;
d) coordonează activitatea comisiilor de lucru;
e) coordonează activitatea secretariatului executiv;
f) realizează relația cu Consiliul Județean Buzău, astfel:
1. prezintă informări asupra eficienței serviciului polițienesc;
2. coordonează elaborarea raportului anual asupra activității poliției
care va fi prezentat în ședința Consiliului Județean Buzău;
3. coordonează elaborarea Planului strategic anual care va fi
prezentat în ședința Consiliului Județean Buzău;
g) asigură relația cu presa.
Art. 25. (1) Locțiitorul este înlocuitorul de drept al președintelui
A.T.O.P. Buzău pentru exercitarea atribuțiilor acestuia, în caz de absență.
(2) Exercitarea atribuțiilor se face în numele președintelui A.T.O.P.
Buzău.
Secțiunea a II-a
Comisiile de lucru și atribuțiile acestora
Art. 26. (1) Comisia de coordonare, situații de urgență și pentru
petiții este compusă din 5 membri, după cum urmează: 2 consilieri județeni
inclusiv președintele ATOP, un reprezentant al comunității, șeful
inspectoratului de poliție județean și șeful poliției locale din municipiul
Buzău.
(2) Comisia prevăzută la alin. (1) are următoarele atribuții:
a. organizează consultări cu membrii comunității locale și cu
organizațiile neguvernamentale cu privire la prioritățile siguranței persoanei
și ordinii publice și, pe această bază, întocmește un plan strategic anual cu
caracter de recomandare pentru unitățile de poliție;
b. monitorizează activitatea poliției și sesizează eventualele deficiențe
în activitatea acesteia, în vederea luării operative a măsurilor de înlăturarea
a acestora;
c. face propuneri pentru soluționarea de către organele de poliție a
sesizărilor care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor și
libertăților fundamentale ale omului;
d. la propunerea unităților de poliție sau din proprie inițiativă
analizează activitatea instituțiilor investite cu atribuții de sprijin al
persoanelor aflate în situații de risc ori cu comportamente inadecvate
(bolnavi psihic, minori, eliberați din penitenciare, persoane lipsite de
mijloace de subzistență, etc. ) recomandând acestora luarea unor măsuri
pentru creșterea eficienței activității desfășurate;
e.
întreprinde
măsuri
pentru
cointeresarea
organizațiilor
neguvernamentale în exercitarea actului de prevenire a criminalității;

f. identifică logistica necesară pentru eficientizarea exercitării
serviciului polițienesc.
Art. 27. (1) Comisia de planificare, stabilire și evaluare a indicatorilor
de performanță minimali este compusă din 6 membri, după cum urmează:
președintele consiliului județean, 2 consilieri, un reprezentant al
comunității, subprefectul și șeful inspectoratului pentru situații de urgență
județean.
(2) Comisia prevăzută la alin. (1) are următoarele atribuții:
a. participă la elaborarea planului de activități și la fixarea obiectivelor
și indicatorilor de performanță minimali pentru serviciul polițienesc, având
ca scop protejarea intereselor comunității și asigurarea climatului de
siguranță publică;
b. urmărește îndeplinirea indicatorilor de performanță prezentând
periodic informări în acest sens în plenul A.T.O.P. Buzău;
c. recomandă inițierea unor acte normative în domeniul asigurării
climatului de siguranță publică;
d. atât la solicitare, cât și din proprie inițiativă se deplasează la sediile
unităților de poliție și, în raport cu constatările, formulează cereri sau
recomandări ordonatorilor de credite pentru finanțare;
e. elaborează studii de specialitate, lucrări și documentații în
domeniul ordinii publice;
f. elaborează raportul anual asupra eficienței poliției, care va fi
prezentat în ședința Consiliului Județean Buzău, ulterior fiind publicat pe
site-ul acestui consiliu.
Art. 28. (1) Comisia pentru probleme sociale, standarde
profesionale, consultanță și drepturile omului este compusă din 5 membri,
după cum urmează: 2 consilieri, un reprezentant al comunității, șeful
inspectoratului județean de jandarmi și reprezentantul Corpului Național al
Polițiștilor.
(2) Comisia prevăzută la alin. (1) are următoarele atribuții:
a. primește sesizările referitoare la încălcarea drepturilor și libertăților
fundamentale ale omului și face propuneri pentru soluționarea lor legală de
către unitățile de poliție, organizând în acest sens audiențe;
b. monitorizează, din punct de vedere al ordinii publice, activități
cotidiene și face recomandări scrise celor predispuși să încalce legea, pentru
a-și revizui atitudinea (administratori de piețe, organizatori de manifestări
cultural-artistice și sportive, administratori ai localurilor de alimentație
publică, ai discotecilor, ai cazinourilor, etc.);
c. ia măsuri de antrenare a populației în activitatea de asigurare a
ordinii publice și a siguranței bunurilor persoanei;
d. recomandă tuturor structurilor cu atribuții educative luarea
măsurilor necesare față de persoanele predispuse la încălcarea legii.

CAPITOLUL IV
ELABORAREA PLANULUI STRATEGIC ANUAL
Art. 29. Anual, în cursul lunii decembrie, pe baza concluziilor
desprinse în urma consultării populației și a celor rezultate din analiza
situației operative la nivelul județului, se întocmește un plan strategic
pentru anul următor, cuprinzând principalele obiective ce trebuie îndeplinite
de unitățile de poliție și indicatorii de performanțe minimali.
Art. 30. Planul va fi analizat în consiliul de conducere al
inspectoratului județean de poliție, prezentându-se autorității un raport
asupra resurselor materiale și umane necesare îndeplinirii obiectivelor
stabilite, precum și cu privire la modalitățile practice preconizate pentru
realizarea indicatorilor de performanță minimali.
Art. 31. Cu aceste amendamente planul va fi supus aprobării plenului
A.T.O.P. Buzău și va fi prezentat în prima ședință a Consiliului Județean
Buzău, un extras al acestuia fiind dat publicității pe site-ul Consiliului
Județean Buzău.
Art. 32. Planul strategic anual va avea următoarele capitole:
a) obiectivele naționale prioritare, identificate în programul de
guvernare și în planul de activități al Ministrului Afacerilor Interne și al
Poliției Române;
b) obiectivele și prioritățile de interes local;
c) indicatorii de performanță minimali pentru serviciul polițienesc;
d) bugetul și dotarea poliției, cu specificarea alocațiilor bugetare și a
nevoilor de suplimentare a acestora din surse extrabugetare.
CAPITOLUL V
DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR A.T.O.P. BUZĂU
Art. 33. (1) Pentru activitatea desfășurată în plen și în comisii,
membrii A.T.O.P. Buzău au dreptul la o indemnizație de ședință stabilită de
Consiliul Județean Buzău.
(2) Indemnizația se stabilește în cuantum de 570 lei brut pentru
lunile în care se țin numai ședințele comisiilor de lucru.
(3) Indemnizația se stabilește în cuantum de 1.140 lei brut, pentru
lunile în care se țin atât ședințe ale comisiilor de lucru cât și ședințe în
plenul A.T.O.P. Buzău, indiferent de numărul acestora.
(4) Indemnizația se acordă proporțional cu numărul ședințelor la care
participă membrii A.T.O.P. Buzău.

(5) Plata indemnizației se va efectua în luna următoare celei în care
s-a ținut şedinţa, pe baza tabelului nominal privind prezența membrilor
A.T.O.P. Buzău la ședință și banii vor fi virați pe contul pus la dispoziția
Consiliului Județean Buzău, de beneficiar.
(6) Cheltuielile de transport ale membrilor A.T.O.P. Buzău, care se
deplasează la ședința A.T.O.P. din alte localități, vor fi decontate de către
Consiliul Județean Buzău.
Art. 34. Prin activitatea desfășurată în plen și în comisii se înțelege
participarea efectivă la ședințele A.T.O.P. Buzău, la dezbateri, la deliberări
și la votarea hotărârilor cu caracter de recomandare și a altor acte, precum
și la elaborarea acestora.
Art. 35. Consiliul Județean Buzău poate hotărî diminuarea sau
majorarea cuantumului indemnizației de ședință, în concordanță cu
resursele bugetare.
Art. 36. Membrii A.T.O.P. Buzău au dreptul să fie informați de situația
ordinii publice din județ.
Art. 37. (1) Membrii A.T.O.P. Buzău sunt obligați să participe la
ședințele prevăzute la art. 13.(1) și 14.(2) din prezentul regulament.
(2) Un membru A.T.O.P. Buzău poate lipsi de la ședințele plenului
sau comisiei de lucru din care face parte doar dacă are motive întemeiate,
anunțând președintele A.T.O.P. prin secretariatul executiv.
(3) Absențele din motive întemeiate sunt: probleme de serviciu,
concedii de odihnă sau de boală care necesită spitalizarea sau imobilizarea
la pat, deplasări în 9 străinătate în interes de serviciu, evenimente de forță
majoră cum ar fi inundații sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea,
deces în familie sau alte situații similare.
(4) În cazul în care un membru al A.T.O.P. Buzău lipsește nemotivat
de la 3 ședințe într-un an calendaristic, plenul A.T.O.P. Buzău poate
propune președintelui Consiliului Județean Buzău revocarea calității de
membru al A.T.O.P. Buzău.
Art. 38. Membrii A.T.O.P. Buzău au obligația să menționeze expres
situațiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale.
CAPITOLUL VI
DISPOZIȚII FINALE
Art. 39. (1) Secretariatul executiv al A.T.O.P. Buzău îndeplinește
următoarele atribuții:
a) asigură convocarea la ședința de constituire a A.T.O.P. Buzău;
b) asigură primirea și transmiterea corespondenței în general, și a
petițiilor și sesizărilor cetățenilor;
c) asigură pregătirea ședințelor A.T.O.P. și se îngrijește de buna
desfășurare a acestora;

d) asigură publicitatea planului strategic anual;
e) întocmește minutele ședințelor;
f) asigură legătura dintre A.T.O.P. Buzău și alte instituții din județ,
colaborând cu acestea în vederea realizării atribuțiilor A.T.O.P.;
g) ține evidența prezenței la ședințe a membrilor A.T.O.P.;
h) îndeplinește alte atribuții ce îi revin din actele normative sau
dispuse de președintele A.T.O.P. în aplicarea acestora.

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
Nr. 1065/20.01.2021

REFERAT
la proiectul de hotărâre privind validarea componenței
nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a
Județului Buzău și aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare – formă actualizată
În componenta Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică este membru
de drept - conform Regulamentului de organizare şi funcţionarea ATOP,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002 – șeful Inspectoratului
pentru Situații de Urgență județean.
Având în vedere modificările survenite la începutul acestui an cu
privire la îndeplinirea atribuțiilor funcției de inspector șef al Inspectoratului
pentru Situații de Urgență „Neron Lupașcu” al Județului Buzău propun
revocarea domnului Enache Valeriu și numirea domnului Pascu Mihail-Loren
în componența ATOP.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Buzău este un
organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, care asigură prin
activitatea sa reprezentarea și promovarea intereselor comunității într-un
climat de siguranță și securitate publică.
Pentru aducerea la îndeplinire a acestui deziderat, propun
completarea componenței ATOP cu următorii membri de drept:
- șeful Direcției Poliția Locală a municipiului Buzău, astfel cum se
solicită de Primarul municipiului Buzău;
- Președintele Consiliului Județean Buzău.
De asemenea, prin dispoziție am desemnat reprezentanții comunității
locale – membri ATOP, optând pentru persoane care au avut calitatea de
consilier județean ori au deținut calitatea de membru ATOP în mandatul
anterior.
Supun aprobării plenului proiectul de hotărâre inițiat.

PREŞEDINTE,
PETRE - EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
DIRECŢIA JURIDICĂ
ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
Nr. 1066/20.01.2020

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind validarea componenței
nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a
Județului Buzău și aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare – formă actualizată
Prin Ordinul inspectorului general al IGSU nr. 1483/IG din
29.12.2020, începând cu data de 30.12.2020 domnului col. Enache Valeriu
îi încetează desemnarea pentru îndeplinirea atribuțiilor funcției de inspector
șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Neron Lupașcu” al
Județului Buzău.
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.
De asemenea, potrivit art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind
organizarea și funcționarea Poliției Române, șeful poliției locale din
municipiul reședință de județ poate fi membru al ATOP.
Forma actualizată a componenței ATOP este determinată de:
- preluarea atribuțiilor de inspector șef al ISU Buzău de către domnul
lt. col. Pascu Mihail-Loren;
- completarea componenței ATOP cu Președintele Consiliului Județean
Buzău, șeful Poliției locale a municipiului Buzău și cei trei
reprezentanți ai comunității desemnați de Președintele Consiliului
Județean Buzău.
Precizăm că în conformitate cu prevederile art. 191 alin. (9) din Codul
Administrativ, Președintele Consiliului Județean Buzău poate fi membru în
ATOP.
Aceste completări ale componenței ATOP determină și o revizuire a
Regulamentului de organizare și funcționare a acestui orghanism.
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