ROMÂNIA
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare

HOTĂRÂREA NR.1/2006
cuprinzând recomandarea A.T.O.P. Satu Mare
privind măsurile de prevenire şi combatere a fenomenului prostituţiei
în zona centrală a municipiului Satu Mare
În baza materialului întocmit de Poliţia municipiului Satu Mare, Biroul Poliţie Urbană de Ordine
Publică, relativ la amploarea fenomenului de prostituţie, la autorii actelor de prostituţie precum şi
locurile de desfăşurare a acestora şi propunerilor făcute de membrii desemnaţi ai Autorităţii Teritoriale
de Ordine Publică întrunită în şedinţa din 22.05.2006,
Conform art.17, alin.(1) şi art.19, alin.(3) din Legea nr.218/2002, privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române,
În conformitate cu prevederile art.2 coroborat cu art.16, din Hotărârea Guvernului nr.787/2002
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică,
Potrivit prevederilor art.38, art.39, art.43 şi 49 din Legea nr.114/1996, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Serviciul Public - Exploatarea Spaţiului Locativ din cadrul Primăriei municipiului Satu
Mare, în colaborare cu Biroul Poliţie Urbană de Ordine Publică din cadrul Poliţiei municipiului Satu
Mare, va efectua controale vizând locuinţele sociale din zona centrală a municipiului Satu Mare,
pentru depistarea acelor chiriaşi care încalcă prevederile art.49 din Legea nr.114/1996, cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi prevederile contractului de închiriere, încheiat cu Primăria
municipiului Satu Mare.
Art.2 Primăria municipiului Satu Mare, Serviciul Public - Exploatarea Spaţiului Locativ, şi
Poliţia municipiului Satu Mare Biroul Poliţie Urbană de Ordine Publică va prezenta către Autoritatea
Teritorială de Ordine Publică, rapoarte referitoare la dinamica controalelor şi rezultatele obţinute.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Primăriei municipiului Satu Mare, Serviciul Public Exploatarea Spaţiului Locativ, Inspectoratului Judeţean de Poliţie Satu Mare, Biroului Poliţie Urbană
de Ordine Publică din cadrul Poliţiei municipiului Satu Mare, şi va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi
prin grija secretariatului executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Satu Mare.

PREŞEDINTE
ing. Rus Ioan

Satu Mare, la 22.05.2006

ROMÂNIA
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare

HOTĂRÂREA NR.2/2006
privind aprobarea „Informării asupra eficienţei serviciului poliţienesc
şi a nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii prin prisma încadrării
în limitele indicatorilor minimali de performanţă pe
trimestrul I al anului 2006”

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare, întrunită în şedinţa din 27.06.2006;
Având în vedere prevederile art. 15, alin (2), lit. b) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002;
În conformitate cu prevederile art. 12, lit. c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002;
În baza art. 19, alin. (3) din Legea privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române
nr. 218/2002 cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1: Se aprobă „Informarea asupra eficienţei serviciului poliţienesc şi a nivelului de asigurare
a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii prin prisma încadrării în limitele indicatorilor minimali de
performanţă pe trimestrul I al anului 2006” prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2: Secretariatul Executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Satu Mare, va
comunica prezenta Hotărâre, Consiliului Judeţean Satu Mare.

PREŞEDINTE,
ing. Ioan Rus

Satu Mare, la 27.06.2006

ROMÂNIA
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare

HOTĂRÂREA nr.3/2006
privind aprobarea PLANULUI STRATEGIC pentru anul 2006 al
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Satu Mare

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, întrunită în şedinţa ordinară din data de 27.06.2006;
Având în vedere dispoziţiile art.18 lit.a) din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române, art.14 alin.(2) lit.a) şi Capitolul IV din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002,
Având în vedere adresa nr.101952/27.12.2005 a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu
Mare privind stabilirea obiectivelor, priorităţilor şi indicatorilor de performanţă minimali pentru serviciul
poliţienesc pe anul 2006,
În temeiul art.19 alin.(3) din Legea nr.218/2002 şi al art.18 alin.(1) din Regulamentul aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002,

HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă Planul strategic pentru anul 2006 al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Satu Mare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Planul strategic pentru anul 2006 are caracter de recomandare pentru Inspectoratul de
Poliţie Judeţean Satu Mare, cuprinzând principalele obiective ce trebuie îndeplinite de această
instituţie şi indicatorii de performanţă minimali.
Art.3. Preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică va prezenta Planul strategic pentru
anul 2006 în prima şedinţă a Consiliului Judeţean Satu Mare.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Prefecturii judeţului Satu Mare, Consiliului Judeţean
Satu Mare şi Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare.

PREŞEDINTE,
ing. Ioan Rus

Satu Mare, la 27.06.2006

ROMÂNIA
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare

HOTĂRÂREA nr.4/2006
cuprinzând recomandarea A.T.O.P privind includerea în bugetul rectificat al
Consiliului Judeţean Satu Mare pentru anul 2006,
a unor sume necesare desfăşurării activităţii
Inspectoratului Judeţean de Poliţie Satu Mare

În baza materialelor prezentate şi propunerilor făcute de către membrii desemnaţi ai Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică, în cadrul şedinţei ce a avut loc în data de 27.06.2006;
În conformitate cu art.13 alin.3 şi art. 18 alin.1 din H.G. nr.787/2002 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;
În temeiul dispoziţiilor art.19 alin.3 din Legea nr.218/2002, privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei Române;

HOTĂRĂŞTE :
Art1. Se va prevedea includerea în bugetul rectificat al Consiliului Judeţean Satu Mare pentru
anul 2006, a unor sume necesare desfăşurării, în condiţii optime, a activităţii Inspectoratului Judeţean
de Poliţie, conform solicitărilor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Judeţean Satu Mare, Prefecturii Satu
Mare şi va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija secretariatului executiv al Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Satu Mare.

PREŞEDINTE,
ing. Ioan Rus

Satu Mare, la 27.06.2006

ANEXĂ
la Horărârea nr.4/2006
cuprinzând recomandarea A.T.O.P privind includerea în bugetul rectificat al
Consiliului Judeţean Satu Mare pentru anul 2006,
a unor sume necesare desfăşurării activităţii
Inspectoratului Judeţean de Poliţie Satu Mare

Nr.
crt.
0.
1.

Activitatea pentru care se solicită
finanţare
1.
Amenajarea camerelor tehnice la sediul I.J.P. Satu
Mare, sediul Arhivelor Naţionale şi Biroul Poliţiei
Transporturi, pentru modernizarea şi dezvoltarea
reţelelor de comunicaţii şi informatică

2.

Igienizarea şi modernizarea arestului Inspectoratului
Judeţean de Poliţie Satu Mare

3. *

Recondiţionarea
învelitorii
imobilului
sediului
Inspectoratului Judeţean de Poliţie Satu Mare

Valoarea estimativă
solicitată
(lei)
2.

40.000

40.000
50.000
200.000

* Se propune la acest obiectiv, alocarea în anul 2006 a sumei de 50.000 lei, la prima
rectificare de buget, pe seama devizului prezentat de Inspectoratului Judeţean de Poliţie Satu Mare.
Anexa s-a întocmit în baza solicitărilor Inspectoratului Judeţean de Poliţie Satu Mare cuprinse
în adresa nr.43309/09.06.2006 către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare.

ROMÂNIA
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare

HOTĂRÂREA nr.5/2006
cuprinzând recomandarea A.T.O.P privind alocarea,
de către Primăria municipiului Satu Mare, la prima rectificare de buget,
a sumei de 8.000 lei pentru amenajarea şi dotarea spaţiilor de primire a publicului la
sediul Poliţiei municipiului Satu Mare

În baza materialelor prezentate şi propunerilor făcute de către membrii desemnaţi ai Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică, în cadrul şedinţei ce a avut loc în data de 27.06.2006;
În conformitate cu art.13 alin.3 şi art. 18 alin.1 din H.G. nr.787/2002 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;
În temeiul dispoziţiilor art.19 alin.3 din Legea nr.218/2002, privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei Române;

HOTĂRĂŞTE :
Art1. Se propune includerea, la prima rectificare, în bugetul Primăriei municipiului Satu Mare
pentru anul 2006, a sumei de 8.000 lei, destinată amenajării şi dotării spaţiilor de primire a publicului
la sediul Poliţiei municipiului Satu Mare.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Primăriei municipiului Satu Mare, Poliţiei municipiului
Satu Mare, Inspectoratului Judeţean de Poliţie Satu Mare şi va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi
prin grija secretariatului executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Satu Mare.

PREŞEDINTE,
ing. Ioan Rus

Satu Mare, la 27.06.2006

ROMÂNIA
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare

HOTĂRÂREA nr.6/2006
cuprinzând recomandarea A.T.O.P privind asigurarea,
de către fiecare primărie comunală, din fonduri proprii,
a contravalorii unui rezervor de benzină (50 l.),
destinată mijloacelor de transport
ale postului de poliţie rurală

În baza materialelor prezentate şi propunerilor făcute de către membrii desemnaţi ai Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică, în cadrul şedinţei ce a avut loc în data de 26.07.2006;
În conformitate cu art.13 alin.3 şi art. 18 alin.1 din H.G. nr.787/2002 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;
În temeiul dispoziţiilor art.19 alin.3 din Legea nr.218/2002, privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei Române;

HOTĂRĂŞTE :
Art1. Se propune verificarea, de către lucrătorii Inspectoratului Judeţean de Poliţie Satu Mare,
a respectării reglementărilor în vigoare cu privire la sunt asigurate serviciile publice de salvare
acvatică-salvamar şi a posturilor de prim ajutor, de către agenţii economici sau autorităţile publice care
au în administrare plaje, sau ştranduri, direct, ori prin concesionare sau subconcesionare, pe raza
judeţului Satu Mare, în vederea preîntâmpinării cazurilor de accidente (înec, infarct miocardic,
insolaţie, reanimare, etc.)
Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată fiecărei primării comunale, Inspectoratului Judeţean
de Poliţie Satu Mare şi va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija secretariatului executiv al
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Satu Mare.

PREŞEDINTE,
ing. Ioan Rus

Satu Mare, la 27.06.2006

ROMÂNIA
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare

HOTĂRÂREA nr.7/2006

privind aprobarea „Informării asupra eficienţei serviciului poliţienesc
şi a nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii prin prisma încadrării
în limitele indicatorilor minimali de performanţă pe
semestrul I al anului 2006

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, întrunită în şedinţa ordinară din data de 10.08.2006;
Având în vedere prevederile art.15, alin.(2), lit.b) din d Regulamentul de organizare şi
funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002;
În conformitate cu art.12 lit.c) din H.G. nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;
În temeiul dispoziţiilor art.19 alin.(3) din Legea nr.218/2002, privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române;

HOTĂRĂŞTE :
Art1. Se aprobă „Informarea asupra eficienţei serviciului poliţienesc şi a nivelului de asigurare
a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii prin prisma încadrării în limitele indicatorilor minimali de
performanţă pe semestrul I al anului 2006” prevăzută în anexa care face parte integrantă dinprezenta
hotărâre.
Art.2. Secretariatul Executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Satu Mare va comunica
prezenta Hotărâre Consiliului Judeţean Satu Mare şi Inspectoratului de Poliţie al judeţului Satu Mare.

PREŞEDINTE,
ing. Ioan Rus

Satu Mare, la 10.08.2006

ROMÂNIA
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare

HOTĂRÂREA nr.8/2006
cuprinzând recomandarea A.T.O.P privind nominalizarea până la 21 August 2006, de către
instituţiile implicate, a câte unui reprezentant, în vederea constituirii unei comisii mixte de control, la
nivel judeţean, în scopul verificării modului în care sunt respectate prevederile legale în vigoare pentru
protecţia şi securitatea cetăţeanilor, de către autorităţile publice locale şi/sau agenţii economici care
au în administrare „zone naturale amenajate pentru îmbăiere”

În baza materialui prezentat, a discuţiilor cu reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „ Someş „ Satu Mare, ai Inspectoratului de Poliţie al judeţului Satu Mare, ai Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean Satu Mare, ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, ai Direcţiei de
Sănătate Publică, ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Satu Mare, ai S.C. Apaserv S.A. Satu Mare,
în calitate de administrator al Ştrandului Satu Mare, ai Primăriei Homoroade, în calitate de
administrator al „ luciului de apă „ Oţeloaia, ai Primăriei Oraşu Nou, în calitate de administrator al
„ luciului de apă „ Mujdeni, ai Primăriei Apa, în calitate de administrator al „ luciului de apă „ Balastiera
Apa, ai S.C. Agroprod-Import-Export S.R.L., în calitate de administrator al zonei de agrement Iojib şi
propunerilor făcute de către membrii desemnaţi ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Satu Mare,
consemnate în procesul verbal al şedinţei din data de 10.08.2006;
În conformitate cu art.13 alin.3 şi art. 18 alin.1 din H.G. nr.787/2002 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;
În temeiul dispoziţiilor art.19 alin.3 din Legea nr.218/2002, privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei Române;

HOTĂRĂŞTE :
Art1. Se propune nominalizarea, până la data de 21 August 2006, de către instituţiile
implicate, a câte unui reprezentant, în vederea constituirii unei comisii mixte de control la nivel
judeţean, în scopul verificării modului în care sunt respectate prevederile legale în vigoare pentru
protecţia şi securitatea cetăţeanilor, de către autorităţile publice locale şi/sau agenţii economici care
au în administrare zone naturale amenajate pentru îmbăiere.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare,
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Someş” Satu Mare, Inspectoratului de Poliţie al judeţului
Satu Mare, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Satu Mare, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu
Mare, Direcţiei de Sănătate Publică, Sistemului de Gospodărire a Apelor Satu Mare, şi va fi adusă la
cunoştinţa celor interesaţi prin grija secretariatului executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Satu Mare.

PREŞEDINTE,
ing. Ioan Rus

Satu Mare, la 10.08.2006

ROMÂNIA
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare

HOTĂRÂREA NR.9/2006
cuprinzând recomandarea A.T.O.P privind verificarea respectării prevederilor legale în vigoare
relative la preîntâmpinarea eventualelor accidente, protecţia şi securitatea cetăţenilor, de către
administratorii (autorităţi publice locale şi/sau agenţii economici) ştrandurilor şi zonelor naturale
amenajate pentru îmbăiere

În conformitate cu art.13 alin.3 şi art. 18 alin.1 din H.G. nr.787/2002 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;
În temeiul dispoziţiilor art.19 alin.3 din Legea nr.218/2002, privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei Române;

HOTĂRĂŞTE :
Art1. Se constituie comisia mixtă de control la nivel judeţean, în scopul verificării modului în
care sunt respectate prevederile legale în vigoare privind preîntâmpinarea eventualelor accidente,
protecţia şi securitatea cetăţeanilor, de către administratorii (autorităţile publice locale şi/sau agenţii
economici) strandurilor şi zonelor naturale amenajate pentru îmbăiere, în componenţa specificată în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Comisia constituită va verifica, până la data de 10 Septembrie 2006, respectarea
prevederilor legale în vigoare privind preîntâmpinarea eventualelor accidente, protecţia şi securitatea
cetăţenilor în strandurile şi zonele naturale amenajate pentru îmbăiere de pe raza judeţului Satu Mare
nominalizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Comisia mixtă de control va prezenta Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Satu
Mare, până la data de 20 Septembrie, o informare referitoare la rezultatele verificărilor în teren.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Someş”
Satu Mare, Inspectoratului de Poliţie al judeţului Satu Mare, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi
Satu Mare, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, Direcţiei de Sănătate Publică, Sistemului de
Gospodărire a Apelor Satu Mare şi va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija secretariatului
executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Satu Mare.

PREŞEDINTE,
ing. Ioan Rus

Satu Mare, la 25.08.2006

ANEXĂ
la Proiectul de Horărâre

cuprinzând recomandarea A.T.O.P privind verificarea respectării prevederilor legale în vigoare
relative la preîntâmpinarea eventualelor accidente, protecţia şi securitatea cetăţenilor, de către
administratorii (autorităţi publice locale şi/sau agenţii economici) ştrandurilor şi zonelor naturale
amenajate pentru îmbăiere
COMPONENŢA COMISIEI
NR.
CRT.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

NR.C
RT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

INSTITUŢIA
Ministerul Mediului şi Gospodăriii Apelor
Agenţia de Protecţie a Mediului Satu Mare
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Someş” al
judeţului Satu Mare
Autoritatea de Sănătate Publică
Judeţul Satu Mare
Administraţia Naţională „Apele Române”
Direcţia Apelor Someş-Tisa
Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Inspectoratul General al Jandarmeriei Române
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi „Gl.Bg. Ioniţă
Borşan” Satu Mare
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu Mare

REPREZENTANT
Ing. PANDI ZSOLT
Maior DIMA NICOLAE
CRIŞAN VASILE – asistent
principal igienă - Inspecţia Sanitară
de Stat
Ing. RITA PUŞCAŞU
Cpt. VLAD GHEORGHE

LUNG SORINEL – Insp.pr.

ZONELE DE AGREMENT DE PE RAZA JUDEŢULUI SATU MARE
SUPUSE VERIFICĂRII
ZONA DE AGREMENT
Zona de agrement – Balastiera Apa
Zona de agrement – Balastiera Iojib
Zona de agrement Călineşti Oaş
Zona de agrement Mujdeni
Zona de agrement Oţeloaia
Strandul Satu Mare
Strandul Carei
Strandul Tăşnad
Băile Termale Acâş
Ştrandul Mihăieni

Verificările se vor efectua în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ţinându-se seama
de domeniul de activitate specific fiecărei instituţii participante.

ROMÂNIA
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare

HOTĂRÂREA nr.10/2006

privind aprobarea „Informării asupra eficienţei serviciului poliţienesc
şi a nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii prin prisma încadrării
în limitele indicatorilor minimali de performanţă” pe
primele 9 luni ale anului 2006

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, întrunită în şedinţa ordinară din data de 24.11.2006;
Având în vedere prevederile art.15, alin.(2), lit.b) din d Regulamentul de organizare şi
funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002;
În conformitate cu art.12 lit.c) din H.G. nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;
În temeiul dispoziţiilor art.19 alin.(3) din Legea nr.218/2002, privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române;

HOTĂRĂŞTE :
Art1. Se aprobă „Informarea asupra eficienţei serviciului poliţienesc şi a nivelului de asigurare
a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii prin prisma încadrării în limitele indicatorilor minimali de
performanţă pe primele 9 luni ale anului 2006” prevăzută în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Secretariatul Executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Satu Mare va comunica
prezenta Hotărâre Consiliului Judeţean Satu Mare şi Inspectoratului de Poliţie al judeţului Satu Mare.

PREŞEDINTE,
ing. Ioan Rus

Satu Mare, la 24.11.2006

