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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind modificarea Hot rârii nr. 101/ 2012 de desemnare a consilierilor jude eni în

Autoritatea Teritorial  de Ordine Public

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

zând demisiile din calitatea de consilier jude ean, a domnilor C lin Matei i Gheorghe
imon înregistrate sub nr. 7392 i 7391 din 2012;

În baza art. 17 din Legea nr. 218/ 2002 privind organizarea i func ionarea Poli iei Române
i ale art. 4 i 8 din Regulamentul de organizare i func ionare a A.T.O.P., aprobat prin H.G. nr.

787/ 2002;
În temeiul art. 91 alin. (1) lit. f) i art. 97 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 desemneaz  ca membrii în Autoritatea Teritorial  de Ordine Public  în locul

domnilor  C lin Matei i Gheorghe imon, urm torii consilieri jude eni:
1. Godja Eugenia;
2. Ambru  Emil.

Art.2. 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 ;
- Compartimentului preg tirea edin elor i rela ii cu consilierii;
- Compartimentului resurse – umane;
- Secretariatului A.T.O.P.;
- Consilierilor jude eni desemna i.

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu 30 voturi „pentru” i 2 ab ineri în edin a ordinar  din
30 ianuarie 2013. Au fost prezen i 32 de consilieri jude eni din totalul 33 consilieri jude eni în
func ie.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 30 ianuarie 2013
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