ROMÂNIA
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare

HOTĂRÂREA NR.1/2009
privind aprobarea „Raportul anual al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Satu Mare pe anul 2008”

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare, întrunită în şedinţa din
23.02.2009;
Având în vedere prevederile art. 18, lit.f din Legea privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române nr. 218/2002 cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 12, lit. d) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
787/2002;
În baza art. 18, lit. f) din Legea privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei
Române nr. 218/2002 cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1: Se aprobă „Raportul anual al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Satu
Mare pe anul 2008” prevăzut 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. Riedl Rudolf

Satu Mare, la 23.02.2009

ROMÂNIA
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare

HOTĂRÂREA NR.2/2009
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 anul
2008”

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare, întrunită în şedinţa din
23.02.2009;
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 anul 2008” 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. Riedl Rudolf

Satu Mare la 23.02.2009

ROMÂNIA
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare

HOTĂRÂREA nr.3/2009

privind aprobarea PLANULUI STRATEGIC pentru anul 2009 al
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Satu Mare

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, întrunită în şedinţa ordinară din data de
23.02.2009;
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.1365/28.01.2009 a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului
Satu Mare privind stabilirea obiectivelor, priorităţilor şi indicatorilor de performanţă
minimali pentru serviciul poliţienesc pe anul 2009,
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 2009 al Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Satu Mare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Planul strategic pentru anul 2009 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 2009 în prima şedinţă a Consiliului Judeţean Satu Mare.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Judeţean Satu Mare şi
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare.

PREŞEDINTE,
ing. Riedl Rudolf

Satu Mare la 23.02.2009

ROMÂNIA
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare

HOTĂRÂREA nr.4/2009

cuprinzând recomandarea de asigurare, de către primarul comunei, a pazei obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor conform prevederilor Legii nr.333/2003 cu
modificările şi completările ulterioare
În baza materialelor prezentate şi propunerilor făcute de către membrii desemnaţi ai
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Satu Mare, în cadrul şedinţei ce a avut loc în data de
23.02.2009;
În temeiul dispoziţiilor art.19 alin.3 din Legea nr.218/2002, privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române;
În conformitate cu art.13 alin.3 din H.G. nr.787/2002 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al autorităţii teritoriale de ordine publică;
Ţinând cont de prevederile art. 18, alin.(1) „ În localităţile rurale se organizează paza
comunală ” şi alin.(2) „ Primarul este obligat să ia măsuri pentru a asigura paza bunurilor
publice şi ale cetăţenilor ” din Legea nr.333/2003 cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se recomandă asigurarea, de către primarul comunei, a pazei obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor conform prevederilor Legii nr.333/2003 cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Primăriei comunei Bârsău, Primăriei
comunei Beltiug, Primăriei comunei Bixad, Primăriei comunei Bogdand, Primăriei comunei
Hodod, Primăriei comunei Homoroade, Primăriei comunei Socond, Inspectoratului de
Poliţie al Judeţului Satu Mare şi va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija
secretariatului executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Satu Mare.

PREŞEDINTE,
ing. Riedl Rudolf

Satu Mare, la 23.02.2009

ROMÂNIA
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare

HOTĂRÂREA nr.5/2009

cuprinzând recomandarea către Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare
de a îndruma, coordona şi controla activitatea de educaţie rutieră în unităţile de învăţămănt
de pe raza judeţului, în conformitate cu prevederile
Ordonanţei de Urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
În baza materialelor prezentate şi propunerilor făcute de către membrii desemnaţi ai
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Satu Mare, în cadrul şedinţei ce a avut loc în data de
27.03.2009;
În temeiul dispoziţiilor art.19 alin.3 din Legea nr.218/2002, privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române;
În conformitate cu art.2 din H.G. nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al autorităţii teritoriale de ordine publică;
Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice, art. 124, lit c) „Ministerul Educaţiei şi Cercetării.. îndrumă, coordonează
şi controlează, prin inspectoratele şcolare, activitatea de educaţie rutieră în unităţile de
învăţământ..”;

HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se recomandă Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare să îndrume,
coordoneaze şi controleze activităţile de educaţie rutieră desfăşurate în unităţile de
învăţământ de pe raza judeţului, conform prevederilor art. 124 din Ordonanţa de Urgenţă
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare,
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare şi va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi
prin grija secretariatului executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Satu Mare.

PREŞEDINTE,
ing. Riedl Rudolf

Satu Mare, la 27.03.2009

ROMÂNIA
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare

HOTĂRÂREA NR.7/2009
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
primul trimestru al anului 2009”

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare, întrunită în şedinţa din luna
iulie 2009;
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 primul trimestru al anului 2009” 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. Riedl Rudolf

Satu Mare, Iulie 2009

HOTAKAKE
privind aprobarea Conventiei de cooperare in vederea aplicarii Proiectului de interes
publ;c judetean ,,POLITIE EUROPEANA IN C O ~ ~ J N I T A T I L
LOCALE"
E
Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Satu Mare, intrunita in sedinta ordinara in data de
Lulnd in dezbatere
- raportul nr. pentru aprobarea Conventie de cooperare in vederea aplicarii
Proiectului d e interes public judetean ,,POLITIE EUROPEANA IN COMLJNITATILE
LOCALE"
- proiectul de hotarlre privind aprobarea Conventiei de cooperare in vederea aplicarii
Proiectului de interes public judetean,,POLITIE EUROPEANA IN COMUNITATILE
LOCALE
Avind in vedere prevederile:
- art. 17 alin.2 si art. 18 lit. a) din Legea 21812002, privind organizarea si functionarea
politiei romlne.
In temeiul prevederilor:
- art. 17 alin.2, an. 19 alin. 3 din Legea 218!2002, privind organizarea si functionarea
politiei romdne,
- art. 18 alin. 1 si art.20 din H.G.R. 78712002, privind Regulamentul de organizare si
functionare a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
fn temeiul art. 19 alin. 3 din Legea 21812002, privind organizarea si functionarea politiei
romlne
A

Hotaraste:
Art. 1. Se aproba propunerea de Conventie de cooperare En vederea aplicarii Proiectului
de interes public judetean ,,POLITIE EUROPEANA TN COMUNITATILE LOCALE"
- potrivit anexei, parte integranta a prezentei hotarlri.
Prezenta hotarlre se comunica:
- Consiliului judetean Satu Mare ;
- Membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Satu Mare;

ROMÂNIA
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare

HOTĂRÂREA NR.8/2009
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
primul semestru al anului 2009”

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare, întrunită în şedinţa din luna
septembrie 2009;
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 primul semestru al anului 2009” 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. Riedl Rudolf

Satu Mare, 21 Septembrie 2009

privind aprobarea Conventiei de cooperare in vederea aplicarii Proiectului de interes
public judetean ,,TEHNOLOGIE MODERNA PENTRU SIGLTRANTA COMLTNITATII"
Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Satu Mare, intrunita in sedinta ordinara in data de
24-1 1-2009 -.
Ludnd in dezbatere

- raportul nr.378119-11-2009 pentru aprobarea Conventie de cooperare in vederea
aplicarii Proiectului de interes public judetean ,,TEHNOLOGIE MODERNA PENTRU
SIGURANTA COMUNITATII"

- proiectul de hotardre privind aprobarea Conventiei de cooperare in vederea aplicarii

de interes public
SIGURANTA COMUNITATII

Proiectului

judetean,,TEHNOLOGIE

MODERNA

PENTRU

Avlnd in vedere prevederile:
- art. 17 alin.2 si art. 18 lit. a) din Legea 21812002, privind organizarea si hnctionarea
politiei romiine.
in temeiul prevederilor:
- art. 17 alin.2, art. 19 alin. 3 din Legea 21812002, privind organizarea si hnctionarea
politiei rombne,
- art. 18 alin. 1 si art.20 din H.G.R. 78712002, privind Regulamentul de organizare si
hnctionare a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
in temeiul art. 19 alin. 3 din Legea 21812002, privind organizarea si hnctionarea politiei
romdne

Hotaraste:
Art.1. Se aproba propunerea de Conventie de cooperare in vederea aplicarii Proiectului

de interes public judetean
COMUNITATII"

,,TEHNOLOGIE MODERNA PENTRU SIGURANTA

- potrivit anexei, parte integranta a prezentei hotardri.

Prezenta hotarke se comunica:
- Consiliului judetean Satu Mare ;
- Membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Satu Mare;

PRESEDINTE.

Satu Mare
Nr. 9 din 24-1 1-2009

A

