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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu 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.8633 din 02 mai 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.8639 din 02 mai 2022 al Compartimentului Secretariat executiv ATOP, 

registratură și relații cu publicul; 

- avizul nr.52/09.05.2022 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- adresa nr.2709009 din 29 aprilie 2022 a Inspectoratului de Jandarmi Județean Giurgiu; 

- 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) și art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.9 din H.G. nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

autorității teritoriale de ordine publică; 

- Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu 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; 

- prevederile art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.17 alin.(2) din Legea 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, 

cu modificările și 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 modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu 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, în sensul înlocuirii 

domnului Colonel dr.ec. Rușanu Petruț-Daniel cu domnul locotenent-colonel Diaconescu Andrei-

Mihai, prim-adjunct al inspectorului șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Giurgiu. 

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean nr.136 din 3 decembrie 2020, cu 

modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate. 

Art.III Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate și Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu, 

pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin grija secretarului general al 

județului. 

 

PREŞEDINTE, 

Dumitru Beianu 

       CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

              Aurelia Brebenel 

 

Giurgiu,23 mai 2022  
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