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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A 

AUTORITĂŢII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ 

IALOMIŢA 

 

 

 

CAPITOLUL I  

 

         Dispoziţii generale 

 

 Art. 1. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomița este organism cu 

rol consultativ, fără personalitate juridică, care este constituit şi funcţionează pe 

lângă Consiliul Judeţean Ialomița, şi care îşi desfăşoară activitatea în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române şi ale prezentului regulament, în scopul asigurării bunei desfăşurări şi 

sporirii eficienţei serviciului poliţienesc din judeţul Ialomița. 

 Art.2. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomița asigură, prin 

activitatea sa, reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul 

asigurării unui climat de siguranţă şi securitate publică. 

 Art.3. Prezentul Regulament, stabileşte oraganizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa, numită în continuare A.T.O.P. 

Ialomița, în conformitate cu prevederile legale în materie. 

  Art.4.  Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomița funcţionează în 

sediul Consiliului Judeţean Ialomița din municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr. 1. 
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     CAPITOLUL II. 

ORGANIZAREA, FUNCŢIONAREA ŞI ATRIBUŢIILE A.T.O.P. 

IALOMIȚA 

 

SECŢIUNEA I. 

Organizarea şi funcţionarea A.T.O.P. Ialomița 

  Art. 5. Desemnarea nominală a membrilor A.T.O.P.  Ialomița se validează 

prin hotărâre a Consiliului Judeţean Ialomița. 

 Art. 6. Mandatul membrilor A.T.O.P. Ialomița este egal cu durata 

mandatului Consiliului Judeţean Ialomița. 

 Art. 7.(1) Calitatea de membru al A.T.O.P. Ialomița se pierde în cazurile 

prevăzute la art. 9, alin. (1) din H.G. nr. 787/2002. 

  (2 ) Membrii A.T.O.P. Ialomița care şi-au pierdut această calitate în condiţiile 

prevăzute la alin. (1) sau ca urmare a decesului ori a altor motive care îi împiedică să 

îşi îndeplinească în mod corespunzător atribuţiile conferite de această calitate, vor fi 

înlocuiţi cu alte persoane desemnate conform art. 4 şi 5 din H.G. nr. 787/2002 şi 

validate în prima şedinţă în plen a Consiliului Judeţean Ialomița. 

 Art. 8. În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 218/2002, 

A.T.O.P. Ialomița îşi desfăşoară activitatea în plen şi în comisii de lucru. 

 Art. 9.  Plenul se întruneşte trimestrial în şedinţă ordinară şi ori de câte ori 

este nevoie, în şedinţă extraordinară, la convocarea scrisă a preşedintelui sau la 

solicitarea a cel puţin 4 membri, adresată preşedintelui. 

 Art.10. În situaţia în care preşedintele A.T.O.P. Ialomița se află în 

imposibilitatea de a convoca şedinţele autorităţii, aceasta se va face de către 

persoana desemnată în condiţiile art. 18 din prezentul regulament. 

 Art.11.(1) Convocarea A.T.O.P. Ialomița se face prin intermediul 

secretariatului executiv, cu 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cel mult 3 zile 

înaintea celor extraordinare. 

    (2). În invitaţia la şedinţă se vor preciza data, locul, ora desfăşurării şedinţei şi 

ordinea de zi a acesteia. 

 Art. 12. Ordinea de zi se supune aprobării plenului A.T.O.P. Ialomița şi se 

consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 
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 Art. 13. Membrii A.T.O.P. Ialomița au obligaţia de a participa la şedinţele 

autorităţii şi să semneze lista de prezenţă. 

 Art. 14. Şedinţele A.T.O.P. Ialomița sunt conduse de preşedinte sau de 

persoana desemnată în condiţiile prevăzute la art. 18 din prezentul Regulament. 

 Art. 15. La şedinţele A.T.O.P. Ialomița, la invitaţia preşedintelui, pot 

participa cu statut de invitat fără drept de vot, prefectul judeţului, preşedintele 

Consiliului Judeţean, conducătorii serviciilor publice deconcentrate  şi alte 

persoane care au legatură cu ordinea şi liniştea publică. 

 

         Art. 16. (1) În exercitarea atribuţiilor sale A.T.O.P. Ialomița emite hotărâri 

cu caracter de recomandare. 

(2) Hotărârile sunt adoptate cu majoritate simplă, în cvorum de cel puţin 9 

membrii şi se semnează de preşedintele A.T.O.P. Ialomița. 

(3) Hotărârile adoptate pot fi aduse la cunoştinţa publică cu acordul majorităţii 

simple a membrilor A.T.O.P. Ialomița, prezenţi. 

(4) Hotărârile adoptate precum şi actele emise de A.T.O.P. Ialomița vor purta 

următorul antet: 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIȚA 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 

 

 

       SECŢIUNEA II -  ATRIBUTIILE  A.T.O.P. Ialomița 

 

  Art. 17. Elaborează şi supune spre aprobare , propriul Regulament de 

organizare şi funcţionare. 

 Art. 18. Desemnează cu votul a 2/3 din rândul membrilor săi, persoana care, 

în caz de indisponibilitate a preşedintelui A.T.O.P. Ialomița, va exercita atribuţiile 

acestuia. 

 Art. 19. Elaborează Planul anual strategic și stabilește obiectivele și 

indicatorii de performanță minimali, având ca scop protejarea intereselor 

comunității și asigurarea climatului de siguranță publică.  
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 Art. 20.Organizează consultări cu membrii comunităţilor locale şi cu 

organizaţiile neguvernamentale cu privire la priorităţile siguranţei persoanei şi a 

ordinii publice. 

 Art.21. Face propuneri pentru soluționarea de către organele de poliție a 

sesizărilor care îi sunt adresate, referitoare la încalcarea drepturilorr și libertăților 

fundamentale ale omului, potrivit Legii nr. 218/2002 privind organizarea și 

funcționarea Poliției Române. 

 Art.22. Elaborează anual Raportul asupra eficienței activității unităților de 

poliție. 

   

SECŢIUNEA III. 

Preşedintele A.T.O.P. Ialomița şi atribuţiile acestuia 

  Art.23. Preşedintele reprezintă A.T.O.P. Ialomița, având următoarele 

atribuţii: 

a) convoacă şi conduce şedinţele plenului; 

b) întocmeşte ordinea de zi a şedinţelor plenului; 

c) iniţiază elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al A.T.O.P 

Ialomița; 

d) coordonează activitatea comisiilor de lucru; 

e) coordonează activitatea secretariatului executiv; 

 

 

SECŢIUNEA IV. 

Comisiile de lucru şi atribuţiile acestora 

 

  Art.24. În şedinţa de constituire a A.T.O.P. Ialomita se stabileşte 

componenţa comisiilor de lucru. 

 Art. 25.Comisiile de lucru se întrunesc ori de câte ori este nevoie. 

 Art. 26. Informările periodice, planurile de măsuri, programele, strategiile de 

acţiune şi orice alte documente elaborate de comisiile de lucru, prin care se 

angajează A.T.O.P. Ialomita în relaţiile cu terţii se supun spre adoptare sau, după 

caz, spre aprobare plenului acesteia, care se pronunţă în acest sens. 
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 Art. 27. Comisiile de lucru sunt: 

1. Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii; 

2.Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă 

minimali; 

3.Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi 

drepturile omului. 

   1. Art.28.Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii, are 

următoarele atribuţii: 

a) organizează consultări cu membrii comunităţii locale şi cu organizaţiile 

neguvernamentale cu privire la priorităţile siguranţei persoanei şi ordinii 

publice şi pe această bază, întocmeşte un plan strategic anual cu caracter de 

recomandare pentru unităţile de poliţie; 

b) monitorizează activităţile poliţiei şi sesizează eventualele deficienţe în 

activitatea acesteia, în vederea luării operative a măsurilor de înlăturare a 

acestora; 

c) face propuneri pentru soluţionarea de către organele de poliţie a sesizărilor 

care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului; 

d) la propunerea unităţilor de poliţie sau din proprie iniţiativă analizează 

activitatea instituţiilor investite cu atribuţii de sprijin al persoanelor aflate 

în situaţii de risc ori cu comportamente inadecvate (bolnav psihic, minori, 

eliberaţi din penitenciare, persoane lipsite de mijloacele de subzistenţă etc.) 

recomandând acestora luarea unor măsuri pentru creşterea eficienţei 

activităţii desfăşurate; 

e) întreprinde măsuri pentru cointeresarea organizaţiilor neguvernamentale în 

exercitarea actului de prevenire a criminalităţii; 

f) identifică logistica necesară pentru eficientizarea exercitării serviciului 

poliţienesc.   

   

        2.Art. 29. Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de 

performanţă minimali, are următoarele atribuţii: 

a) participă la elaborarea planului de activităţi prevazute la art.18 lit.a) din 

Legea nr. 218/2002 şi la fixarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă 

minimali pentru serviciul poliţienesc; 

b) urmăreşte îndeplinirea indicatorilor de performanţă prezentând periodic 

informări în acest sens în plenul A.T.O.P.; 
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c) recomandă iniţierea unor acte normative în domeniul asigurării climatului 

de siguranţă publică; 

d) atât la solicitare, cât şi din proprie iniţiativă se deplasează la sediile unităţilor de 

poliţie şi în raport de constatări formulează cereri sau recomandări 

ordonatorilor de credite pentru finanţare; 

e) elaborează studii de specialitate, lucrări şi documentaţii în domeniul ordinii 

publice; 

f)  elaborează raportul anual asupra eficienţei poliţiei, care va fi inclus în 

Raportul anual A.T.O.P. Ialomița şi prezentat în şedinţa Consiliului 

Judeţean Ialomița şi care se dă publicităţii; 

 

  3.Art.30.Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, 

consultanţă şi drepturile omului, are următoarele atribuţii: 

a) primeşte sesizările referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului şi face propuneri pentru soluţionarea lor legală de 

către unităţile de poliţie, organizând în acest scop audienţe; 

b) monitorizează, din punct de vedere al ordinii publice, activităţile cotidiene 

şi face recomandări scrise celor predispuşi să încalce legea, pentru a-şi 

revizui atitudinea (administratori de pieţe, organizatori de manifestări 

cultural-artistice şi sportive, administratori ai localurilor de alimentaţie 

publică, ai discotecilor, ai cazinourilor etc.); 

c) ia măsuri de antrenare a populației și activității de asigurare a ordinii 

publice și a siguranței bunurilor persoanei; 

d)  recomandă tuturor structurilor cu atribuţii educative luarea măsurilor 

necesare faţă de persoanele predispuse la încălcarea legii. 

 Art. 31.Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la articolele 31, 32 şi 

33 sunt prevăzute în anexa la prezentul Regulament. 

 

 

CAPITOLUL III. 

          Elaborarea planului anual strategic 

 

  Art. 32. Anual, în cursul lunii decembrie, pe baza concluziilor desprinse în 

urma consultării populaţiei şi a celor rezultate din analiza situaţiei operative la 

nivelul judeţului, se întocmeşte un plan strategic pentru anul următor, cuprinzând 
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principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unităţile de poliţie şi indicatorii de 

performanţă minimali. 

 Art. 33. Planul va fi analizat în consiliul de conducere al Inspectoratului de 

poliţie judeţean, prezentându-se autorităţii un raport asupra resurselor materiale şi 

umane necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite, precum şi cu privire la 

modalităţile practice preconizate pentru realizarea indicatorilor de performanţă 

minimali. 

 Art. 34. Cu aceste amendamente planul va fi supus aprobării plenului 

A.T.O.P. Un extras al acestuia va fi dat publicităţii. 

 Art. 35.  Planul strategic anual va avea următoarele capitole: 

a) obiectivele naţionale prioritare, identificate în programul de guvernare şi în 

planul de activităţi al Ministerului Afacerilor Interne şi al Poliţiei Române; 

b) obiectivele şi priorităţile de interes local; 

c) indicatorii de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc; 

d) bugetul şi dotarea poliţiei, cu specificarea alocaţiilor bugetare şi a nevoilor de 

suplimentare a acestora din surse extrabugetare. 

 

 

CAPITOLUL IV. 

     Drepturile şi obligaţiile membrilor A.T.O.P. Ialomița 

 

  Art. 36.(1) Pentru activitatea desfăşurată în plen şi în comisii, membrii 

A.T.O.P. Ialomița au dreptul la o indemnizaţie de şedinţa stabilită prin Hotărâre a 

Consiliului Judeţean Ialomița. 

(2) Cheltuielile de transport ale membrilor A.T.O.P. care se deplasează la 

şedinţele A.T.O.P. Ialomița  organizate în alte localităţi din judeţ vor fi decontate 

de către Consiliul Judeţean Ialomița. 

 Art. 37. Prin activitatea desfăşurată în plen şi în comisii se înţelege 

participarea efectivă la şedinţele A.T.O.P Ialomița pe toată durata lor, la 

dezbateri, la deliberări şi la votarea hotărârilor cu caracter de recomandare şi a 

altor acte, precum şi la elaborarea acestora. 

 Art. 38. (1) Membrii A.T.O.P. Ialomița  sunt obligaţi să participe la şedinţele 

prevăzute la art. 9 din prezentul regulament. 
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(2) Absenţele care au la bază motive temeinice sunt determinate de: concediile 

de odihnă, de boala care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat, 

deplasarea în străinătate în interes de serviciu, evenimente de forţă majoră, cum ar 

fi: inundaţii, sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea, deces în familie sau 

alte situaţii similare. 

(3) În cazul în care, se înregistrează absenţe nemotivate de la 3 şedinţe intr-un an 

calendaristic, membrii desemnaţi de Consiliul Judeţean Ialomiţa, plenul poate 

propune preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomița  revocarea calităţii de membru al 

A.T.O.P. Ialomița. 

 

 

CAPITOLUL V 

         Dispoziţii finale 

  Art. 39.(1) În vederea exercitării atribuţiilor sale cu caracter permanent 

A.T.O.P. Ialomița  îşi constituie un secretariat executiv. 

(2). Secretariatul executiv asigură primirea şi trimiterea corespondenţei, a 

petiţiilor şi sesizărilor cetăţenilor, relaţia cu presa, cu acordul preşedintelui 

A.T.O.P.,  precum şi alte atribuţii legate de activitatea autorităţii. 

 Art. 40.Activitatea A.T.O.P. Ialomița  se desfăşoară în spaţii puse la 

dispoziţie de Consiliul Judeţean Ialomița. 

 Art. 41. Propunerea de modificare sau completare a prezentului regulament se 

va face de către A.T.O.P. Ialomița .  

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Șonchereche Laurențiu 


