
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

 HOTĂRÂREA nr.30  
din 26 februarie 2021 

privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj 
 

 Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă extraordinară 
 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.  3023 din 22.02.2021 al preşedintelui Consiliului judeţean; 
- raportul de specialitate nr. 3024 din 22.02.2021 al Direcţiei juridice şi administraţie 

locală; 
- prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea 

Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 7 și art.19 din Hotărâre Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine 
publică; 

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

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

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Se validează Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Sălaj în următoarea 

componenţă : 
- Dinu Iancu-Sălăjanu   –  președintele Consiliului Județean Sălaj; 
- Zaharia Marcel-Claudiu            – consilier judeţean; 
- Panie Sergiu   – consilier judeţean; 
- Sojka Atila- Ioan   – consilier judeţean; 
- Papp Zsolt-Laszló   – consilier judeţean; 
- Ardelean Cosmin – Vasile        – consilier judeţean; 
- Sârcă Romeo - Constantin        – subprefectul judeţului Sălaj; 
- Stupar Marius - Anton              – şeful Inspectoratului  de Poliţie Sălaj; 
- Cigăran Vasile Adrian               – şeful Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj; 
- Dobocan Vasile - Adrian          – şeful Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sălaj; 

 - Coste Alexandru Petru              – reprezentant al comunităţii ; 
- Mureşan Ioan-Sorin         – reprezentant al comunităţii; 
- Pop Emeric                              – reprezentant al comunităţii; 
- Groza Ioan                                 – reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor. 

 Art.2. Se validează preşedintele ales al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj, în 
persoana domnului Zaharia Marcel-Claudiu, consilier judeţean. 

Art.3. Se validează comisiile de lucru ale Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj în 
următoarea componenţă: 

a) Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi petiţii: 
- Stupar Marius - Anton – şeful Inspectoratului  de Poliţie Sălaj; - preşedinte 
- Zaharia Marcel-Claudiu – consilier judeţean; 
- Papp Zsolt-Laszló – consilier judeţean; 
- Mureşan Ioan-Sorin  – reprezentant al comunităţii; 
- Dobocan Vasile - Adrian – şeful  Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sălaj. 

b) Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali: 
 - Sojka Atila- Ioan – consilier judeţean;- preşedinte 

      - Dinu Iancu-Sălăjanu – preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj;  
- Sârcă Romeo - Constantin – subprefectul judeţului Sălaj; 



- Pop Emeric  – reprezentant al comunităţii. 
c) Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi drepturile 

omului: 
- Cigăran Vasile Adrian – şeful Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj; - preşedinte 

      - Groza Ioan - reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor.  
- Panie Sergiu – consilier judeţean 
- Ardelean Cosmin Vasile – consilier judeţean; 
- Coste Alexandru Petru  – reprezentant al comunităţii. 
Art.4. Secretariatul executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj va fi asigurat 

de către dna Demle Claudia din cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Locală a aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj. 

Art.5. Pentru activitatea desfăşurată în şedinţe, membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine 
Publică Sălaj, beneficiază de o indemnizaţie pentru fiecare şedinţă, în cuantum de 10% din 
indemnizaţia lunară a preşedintelui consiliului judeţean. 

Art.6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea 
Consiliului Judeţean Sălaj nr. 188 din 29 noiembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Sălaj;  
- persoanele prevăzute la art.1. 

 
 
 
    PREŞEDINTE,            Contrasemnează: 

      SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,                      
Dinu Iancu-Sălăjanu                             Cosmin-Radu Vlaicu  
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


