
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

  R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind validarea desemn rii nominale a Autorit ii Teritoriale de Ordine Public  Maramure

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei juridice i administra ie public  precum i avizul favorabil al comisiei juridice i de disciplin ;

zând prevederile Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr. 109/ 2008 modificat  prin Hot rârea
nr. 136/2008, Dispozi ia nr. 299/ 2008 a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Ordinul nr. 217/ 2008 al
Institu iei Prefectului – jude ul Maramure i Adresa nr. 1076/ 2008 a Inspectoratului de Poli ie al jude ului
Maramure ,

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (3) i (4) din Legea nr. 218/ 2002 privind organizarea i
func ionarea Poli iei Române, coroborate cu prevederile art. 7 i 19 din Regulamentul de organizare i
func ionare a Autorit ii Teritoriale de Ordine Public  aprobat prin H.G. nr. 787/ 2002,

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1) lit. f) i 97, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 a administra iei
publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare

Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se valideaz  desemnarea nominal  a membrilor Autorit ii Teritoriale de Ordine Publice
Maramure , conform Anexei nr. 1 care face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.2. Se valideaz  pre edintele Autorit ii Teritoriale de Ordine Publice Maramure , ales în edin a
de constituire, în persoana domnului consilier  imon Gheorghe:

Art.3. Se stabile te indemniza ia de edin  în cuantum de 5% din indemniza ia Pre edintelui
Consiliului jude ean Maramure i se acord  lunar pentru o edin  de plen i 1-2 edin e în comisii de lucru.

Art.4. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Direc iei economice;
- Inspectoratului de Poli ie al jude ului Maramure ;
- Compartimentului resurse umane al Consiliului jude ean Maramure ;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Membrilor comisiei.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure  din data
de 30 septembrie 2008.

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz
                              SECRETAR AL JUDE ULUI

Dumu a Dumitru
Baia Mare, 30 septembrie 2008
Nr. 152



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

                  Anexa
la Hot rârea C.J. MM

      nr. 152 din 30 sep 2008

Componen a nominal  a Autorit ii Teritoriale de Ordine Public  Maramure

1.  Bârlea Gheorghe   - reprezentant al comunit ii;
2. Berci Vasile    - consilier jude ean;

3. Bolo  Constantin  -  reprezentant al comunit ii;
4. Coman Gheorghe  - consilier jude ean;

5. Cosma Alexandru  - consilier jude ean;
6.  Coste Dorin    - reprezentant al Corpului Na ional al Poli tilor;
7. Gönczi tefan   - suprefect;

8. Isac Ioan    - eful Inspectoratului jude ean de Poli ie;
9. Kovacs Marinel   - consilier jude ean;

10. Le e Doru Bra oan   - reprezentant al comunit ii;
11. Rohian Anton   - consilier jude ean;
12. imon Gheorghe   - consilier jude ean.


