ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU
HOTĂRÂRE
pentru modificarea art.1 din Hotărârea nr.136 din 3 decembrie 2020 privind validarea
componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu şi de
stabilire a indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii acesteia
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU
întrunit în ședință ordinară,
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr.530 din 12 ianuarie 2021 al preşedintelui;
- raportul de specialitate nr.531 din 12 ianuarie 2021 al Direcţiei juridice și administrație publică;
- adresa nr.833 din 6 ianuarie 2021 a Primarului municipiului Giurgiu;
- avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență;
- prevederile art.173 alin.(1) lit.f), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1), art.197
alin.(1), (3) – (5), art.199 alin.(1) – (2), art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.7 și art.19 din H.G. nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcționare a autorității teritoriale de ordine publică şi ale Legii nr.107/2015 pentru modificarea
şi completarea art.17 din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcționarea Poliţiei Române;
- prevederile art.59 și art.61-62 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
eliberarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.I. Se aprobă modificarea art.1 al Hotărârii nr.136 din 3 decembrie 2020 privind
validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului
Giurgiu, în sensul înlocuirii domnului Gogu Moțan – director executiv al Poliției Locale a
Municipiului Giurgiu cu domnul Mihai Cristinel Brătan – director executiv al Poliției Locale a
Municipiului Giurgiu.
Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr.136 din 3 decembrie 2020 rămân neschimbate.
Art.III. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în vederea
exercitării controlului de legalitate, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu și
persoanei desemnate pentru ducere la îndeplinire.
PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL Al JUDEŢULUI,
Aurelia Brebenel
Giurgiu,28 ianuarie 2021
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Adoptată cu 17 voturi ”pentru”, 12 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri” din totalul de 29 consilieri prezenți.
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