
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 
 

HOTĂRÂREA NR. 94/2020 

privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna a domnului comisar-șef de poliție Pieleanu Ion Tudorel, respectiv validarea desemnării 

unui nou membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna 
 

Consiliul Județean Covasna, 

 întrunit în ședința sa ordinară din data de 18 iunie 2020, 

 analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Covasna privind 

propunerea de constatare a pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna a domnului comisar-șef de poliție Pieleanu Ion Tudorel, respectiv validarea desemnării unui 

nou membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna, 

 văzând raportul Direcției juridice și dezvoltarea teritoriului, precum şi avizele  comisiilor de 

specialitate din cadrul Consiliului Județean Covasna întocmite în acest sens, 

având în vedere: 

- art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 9 alin. (1) și (2) din Regulamentul de organizare şi funcționare a autorităţii teritoriale de 

ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002; 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 163/2016, cu modificarea și 

completarea ulterioară; 

ținând cont de adresa Inspectoratului de Poliție Județean Covasna nr. 73693/18.05.2020, 

înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 5985/22.05.2020, 

în baza art. 173 alin. (1) lit. f) şi în temeiul art. 182 alin. (1) din Ordonanță de urgență a 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se constată pierderea calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna a domnului comisar-șef de poliție Pieleanu Ion Tudorel, ca urmare a neîndeplinirii funcției de 

inspector șef al Inspectoratului de Poliție Județean Covasna. 

Art. 2. Se validează desemnarea, ca membru de drept în Autoritatea Teritorială de Ordine 

Publică Covasna a domnului comisar-șef de poliție Trăistaru Lucian, împuternicit șef al Inspectoratului 

de Poliție Județean Covasna. 

 Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 

nr. 137/2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Covasna, cu modificările și completările ulterioare, se va modifica în mod corespunzător. 

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Secretariatul A.T.O.P. din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna, precum și persoana nominalizată la 

art. 2. 
 

 Sfântu Gheorghe, 18 iunie 2020. 

                                                                                                      TAMÁS Sándor 

                 Președinte 

 

          Contrasemnează: 

            VARGA Zoltán, 

  Secretar  general al județului Covasna  
 


