
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ

HOTĂRÂRE
privind organizarea şi găzduirea întâlnirii regionale  a Autorităţilor Teritoriale

de Ordine Publică Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea

Consiliul Județean Dolj întrunit în şedință ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr.26840/17.10.2022, întocmit de Biroul Relaţii
cu Publicul-ATOP din cadrul Direcţiei Afaceri Europene, Dezvoltare Regională,
Proiecte cu Finanţare Internaţională, raportul Serviciului juridic nr.
27462/21.10.2022, precum şi avizul comisiilor de specialitate, prin care se propune
organizarea şi găzduirea întâlnirii regionale  a Autorităţilor Teritoriale de Ordine
Publică Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vălcea,

în baza prevederilor art. 4, alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001

privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei

publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 şi art.196, alin. (1) lit. a) din O.U.G.

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 –  Se aprobă alocarea sumei de 13.500 de lei, în vederea organizării şi
desfăşurării întâlnirii regionale  a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică Dolj,
Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Art. 2 - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se

însărcinează direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și membrii

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Dolj.

Art. 3 - Prezenta hotărâre se va comunica membrilor Autorității Teritoriale de

Ordine Publică Dolj.

Nr. _____      Adoptată la data de _______ 2022

PREȘEDINTE,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

DORIN-COSMIN VASILE                    SECRETAR GENERAL

AL JUDEŢULUI,

CRISTIAN-MARIAN ŞOVĂILĂ



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Direcţia Afaceri Europene, Dezvoltare Regională 

Proicete cu Finanţare Internaţională 
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                                                                                         PREŞEDINTE,  
 
                                                                                  DORIN COSMIN VASILE 
    
 

 
REFERAT 

de aprobare a proiectului de Hotărâre privind organizarea şi găzduirea 
întâlnirii regionale  a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică Dolj, Olt, 
Gorj, Mehedinţi şi Vălcea  
 
 

  Potrivit dispozițiilor art. 17 alin.1 din Legea nr.218/2002 precum si a art.1 

din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002, această autoritate este un organism cu 

rol consultativ ce se constituie și funcționează pe lângă fiecare Consiliu județean. 

 În perioada 4-5 noiembrie, 2022 va avea loc la Craiova, întâlnirea regională 

a reprezentanţilor autorităţilor de ordine publică din cele cinci judeţe, aparţinând 

Regiunii Oltenia. Şedinţa festivă se va desfăşura în data de 4 noiembrie, în Sala 

de şedinţe a Consiliului Judeţean Dolj.  

 Întâlnirea de la Craiova, îşi propune schimbul de experienţă şi bune practici 

în vederea eficientizării activităţilor din cadrul celor cinci autorităţi. 

 La  acest eveniment vor participa 50 de invitaţi, pentru care vor trebui 

asigurate cheltuielile ocazionate pentru servicii de protocol, cazare şi masă. 

 În baza prevederilor art. 4, alin. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 

privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei 

publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare :”Unităţile 

administrativ-teritoriale pot aproba pentru activitatea proprie ..şi alte normative 

de cheltuieli şi/sau limite maxime de cheltuieli pentru acţiuni de protocol cu 

caracter deosebit, pe bază de justificări fundamentate,prin hotărâre a consiliului 

local al comunei, oraşului, municipiului, sectoarelor municipiului Bucureşti, a 

consiliului judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti”. 

 Finanţarea cheltuielilor necesare organizării acestui eveniment, se suportă 

din bugetul instituţiei noastre, pe anul 2022 şi se estimează suma de 13500 lei. 

-cheltuieli cu cazarea a 30 persoane x 250lei/persoana x 1 noapte = 7500 

lei; 

-cheltuieli cu masa/persoana/zi; 50 persoane x 120lei/persoana = 6000 lei 

  



  

 

 

 

 
  

Având în vedere cele mai sus menționate, înaintăm spre aprobare proiectul de 
Hotarare privind privind organizarea şi găzduirea întâlnirii regionale  a 
Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi 
Vălcea.  

 

 

 

  

Director executiv,                                                         Director 

executiv,                                                                            Daniela Băluţă                                                                  

Marian Mecu                                                   

 

 

 

         Şef Birou, 

 

       Relaţii cu Publicul - ATOP 

              Mădălina Teodoru 

 

             

 

                                                                                          Consilier ATOP, 

                                                                                        Mădălina Florescu 

 

 

           

                                                                                             
 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind organizarea și găzduirea întâlnirii regionale 

a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică Dolj, Olt, Gorj, Mehedinți și Vâlcea  

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație 

Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind organizarea și găzduirea 

întâlnirii regionale a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică Dolj, Olt, Gorj, Mehedinți 

și Vâlcea, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:  

1) Obiectul/domeniul reglementat: organizarea și găzduirea întâlnirii regionale 

a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică Dolj, Olt, Gorj, Mehedinți și Vâlcea. 

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, 

etc.),  în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de 

hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

- art. 4 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor 

normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiilor publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

serviciului juridic: nu este cazul. 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

           

          Avizat                                                     Întocmit 

         Șef Serviciu Juridic                                                                 Consilier Juridic                                                                                                                         

                Daiana Stoica                                  Emil Purcărin 

 




