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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

                                                                                   

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea și completarea art.1 al Hotărârii nr.44 din 9 august 2016 a Consiliului 

Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică a Judeţului Giurgiu 

  

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.3384 din 18 martie 2020 al preşedintelui, avizul 

Comisiei juridice, apărarea ordinii publice și egalității de șanse, Raportul de specialitate nr.3385 

din 18 martie 2020 al Direcţiei juridice și administrație publică și adresele nr.2865371 din 20 

ianuarie 2020 a Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, nr.1150 din 22 ianuarie 

2020 a Instituției Prefectului – Județul Giurgiu și adresa nr.16399 din 7 martie 2020 a Municipiului 

Giurgiu; 

 Văzând prevederile art.5 și art.7 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii 

teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr.787/2002 și art.17 alin.(2) din Legea nr.218/2002 

privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Ținând cont de prevederile art.173 alin.(1) lit.f) şi al art.178 alin.(2) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În temeiul art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. –  Se modifică art.1 al Hotărârii nr.44 din 9 august 2016 a Consiliului Judeţean 

Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică a Judeţului Giurgiu,  în sensul înlocuirii domnului Gogu Moțan  cu domnul Mirel-Dragoș 

Brăgaru – subprefect al Județului Giurgiu și înlocuirii domnului Lazăr Ciobanu cu domnul Gogu 

Moțan, precum și completării componenței nominale cu domnul comisar șef de poliție Ion Paul-

Cezar Rotaru. 

  

Art.2. – Celelalte prevederi ale Hotărârii nr.44 din 9 august 2016 a Consiliului Judeţean 

Giurgiu rămân neschimbate. 

  

Art.3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a 

Judeţului Giurgiu. 

 

           PREŞEDINTE,                            CONTRASEMNEAZĂ, 

             Marian Mina           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                 Nina Carmen Crișu 
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