
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA nr.35  
din 26 martie 2021 

pentru modificarea componenței nominale a Autorităţii Teritoriale de  
Ordine Publică Sălaj 

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

- referatul de aprobare nr. 4493 din 16.03.2021 al preşedintelui Consiliului judeţean; 
- raportul de specialitate nr. 4494 din 16.03.2021 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. 5, art. 7 şi ale art. 9 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.787/2002 

privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine 
Publică; 

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

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

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se constată încetarea mandatului de membru în cadrul Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică Sălaj, al domnului Sârcă Romeo Constantin, ca urmare a încetării exercitării funcției 
de subprefect al Judeţului Sălaj. 

Art.2. Se validează desemnarea nominală, ca membru în cadrul Autorității Teritoriale de 
Ordine Publică Sălaj, a domnului Ţurcaş Marcel Virgil, subprefect al Judeţului Sălaj. 

Art.3. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător art.1 
și art.3 lit. b), din Hotărârea Consiliului Județean nr. 30 din 26 februarie 2021 privind validarea 
Autorității Teritoriale de Ordine Publică Sălaj. 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează:   
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Direcția economică; 
- Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Sălaj. 
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Instituția Prefectului Județului Sălaj; 
- Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Sălaj;  
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- persoanele prevăzute la art. 1 și art.2. 
 

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


