
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂREA nr.112  
din 17 decembrie 2020 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Sălaj pentru a face parte 
din comitetul de organizare al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj 

 
 Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară; 
 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 19065 din 16.12.2020 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Sălaj; 

- raportul de specialitate nr. 19066 din 16.12.2020 al Direcţiei juridice şi 
administraţie locală; 

- prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 3 şi art.7 din anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 
privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al autorităţii 
teritoriale de ordine publică; 

- prevederile art. 173 alin.(1) lit.f) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art. 1. Se desemnează reprezentanţii Consiliului Judeţean Sălaj pentru a face 
parte din comitetul de organizare al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj:  

- Bîrsan Claudiu - Cristian - vicepreşedinte; 
- Zaharia Marcel - Claudiu - consilier judeţean; 
- Dari Toma      - consilier judeţean; 
- Ardelean Cosmin - Vasile - consilier judeţean; 

 Art. 2. Prezenta hotărâre, precum şi orice alte prevederi contrare, îşi încetează 
aplicabilitatea la data validării desemnării nominale a componenţei Autorităţii Teritoriale 
de Ordine Publică Sălaj prin hotărâre a consiliului judeţean. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează persoanele prevăzute la art. 1. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Persoanele prevăzute la art. 1. 

 
PREŞEDINTE,                                                 Contrasemnează: 

                                                      SECRETARUL GENERAL AL  JUDEŢULUI,                 
 Dinu Iancu - Sălăjanu                                                

               Cosmin-Radu Vlaicu   


