JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL JUDEŢEAN
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică

HOTĂRÂREA nr.1/2010
privind aprobarea PLANULUI STRATEGIC al
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Satu Mare
pentru anul 2010

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, întrunită în şedinţa ordinară din data de
22.01.2010;
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.1572/14.01.2010 a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului
Satu Mare privind stabilirea obiectivelor, priorităţilor şi indicatorilor de performanţă
minimali pentru serviciul poliţienesc pe anul 2010,
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 al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Satu
Mare pentru anul 2010, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Planul strategic pentru anul 2010 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 pentru serviciul
poliţienesc.
Art.3. Preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică va prezenta Planul
strategic pentru anul 2010 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 22.01.2010

JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL JUDEŢEAN
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică

HOTĂRÂREA NR.2/2010
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 2009”

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare, întrunită în şedinţa din
15.02.2010;
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 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 şi Inspectoratului de
Poliţie al Judeţului Satu Mare.

PREŞEDINTE,
ing. Riedl Rudolf

Satu Mare la 15.02.2010

JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL JUDEŢEAN
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică

HOTĂRÂREA NR.4/2010
privind aprobarea „Raportul anual al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Satu Mare pe anul 2009”

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare, întrunită în şedinţa din
15.02.2010;
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 2009” 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 15.02.2010

ROMÂNIA
Judeţul Satu Mare
Consiliul Judeţean
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică

HOTĂRÂREA NR.5/2010
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 2010”

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare, întrunită în şedinţa din
31.05.2010;
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 2010” 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 31.05.2010

ROMÂNIA
Judeţul Satu Mare
Consiliul Judeţean
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică

HOTĂRÂREA nr.6/2010

cuprinzând recomandarea către autorităţilor administraţiei publice locale de a utiliza
facilităţile oferite de Programul „Renaşterea satului românesc – 10 case pentru specialişti”, în
vederea asigurării de locuinţe de serviciu poliţiştilor.
În baza prevederilor cu art.2 din H.G. nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare al autorităţii teritoriale de ordine publică;
în temeiul dispoziţiilor art.19 alin.3 din Legea nr.218/2002, privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române;
ţinând cont de dezbaterile care au avut loc în cadrul şedinţei din 31.05.2010 a
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Satu Mare;
respectând solicitările cuprinse în adresa nr.430/17.05.2010 a Corpului Naţional al
Poliţiştilor – Consiliul Teritorial Satu Mare;
având în vedere direcţiile de acţiune privind creşterea calităţii serviciului poliţienesc
în mediul rural cuprinse în capitolul 20 – Ordine publică şi siguranţa cetăţeanului al
Programului de Guvernare 2009-2012;
luând în considerare prevederile art.2, alin.(2), lit.(c) cuprinse în Hotărârea
nr.151/2010 privind aprobarea Programului „Renaşterea satului românesc – 10 case pentru
specialişti”

HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să facă demersurile
necesare pentru derularea Programului „Renaşterea satului românesc – 10 case pentru
specialişti”, în vederea asigurării de locuinţe de serviciu poliţiştilor.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu
Mare şi va fi adusă la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale vizate prin grija
secretariatului executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Satu Mare.

PREŞEDINTE,
ing. Riedl Rudolf

Satu Mare, la 31.05.2010

ROMÂNIA
Judeţul Satu Mare
Consiliul Judeţean
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică

HOTĂRÂREA nr.7/2010
cuprinzând recomandarea către Secţia Drumuri Naţionale Satu Mare
de a amenaja, în sens giratoriu, 3 intersecţii de drumuri
În baza prevederilor cu art.2 din H.G. nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare al autorităţii teritoriale de ordine publică,
în temeiul dispoziţiilor art.19 alin.3 din Legea nr.218/2002, privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române,
ţinând cont de dezbaterile care au avut loc în cadrul şedinţei din 31.05.2010 a
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Satu Mare,
luând în considerare conţinutul adresei nr.7631/25.05.2010 a Inspectoratului de
Poliţie al Judeţului Satu Mare,
în conformitate cu prevederile art.3, alin.(3) „În scopul desfăşurării în condiţii de
siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, administratorul drumului public trebuie să
realizeze amenajări rutiere pentru a determina participanţii la trafic să respecte semnificaţia
semnalizării rutiere” din H.G.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,

HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se recomandă Secţiei Drumuri Naţionale Satu Mare amenajarea în sens
giratoriu, a 3 intersecţii de drumuri şi anume : intersecţia DN19 cu DN 1C(sector de drum
Drăguşeni-Halmeu), intersecţia DN 19 cu DN 1C în interiorul localităţii Livada (sector de
drum Livada-Apa) şi intersecţia DN 19 A cu DJ 193 C (sector de drum Cioncheşti-Medişa).
Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Secţiei Drumuri Naţionale 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 31.05.2010

ROMÂNIA
Judeţul Satu Mare
Consiliul Judeţean
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică

HOTĂRÂREA NR.8/2010
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 2010”

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare, întrunită în şedinţa din
12.08.2010;
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 2010” 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 09.09.2010

ROMÂNIA
Judeţul Satu Mare
Consiliul Judeţean
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică

HOTĂRÂREA NR.9/2010
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 2010”

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare, întrunită în şedinţa din
29.11.2010;
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 primele 9 luni ale anului 2010” 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 29.11.2010

ROMÂNIA
Judeţul Satu Mare
Consiliul Judeţean
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică

HOTĂRÂREA nr.10/2010
cuprinzând recomandarea către autorităţile administraţiei publice locale de a interzice
amplasarea punctelor de desfacere a agenţilor economici care comercializează produse
etnobotanice, pe o rază de acţiune de 500 m faţă de unităţile de învăţământ, de sediile
instituţiilor şi serviciilor publice, de alte locuri publice
În baza prevederilor cu art.2 din H.G. nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare al autorităţii teritoriale de ordine publică;
în temeiul dispoziţiilor art.19 alin.3 din Legea nr.218/2002, privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române;
ţinând cont de dezbaterile care au avut loc în cadrul şedinţei din 29.11.2010 a
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Satu Mare în legătură cu pericolul pe care îl
reprezintă comercializarea produselor etnobotanice atât pentru sănătatea cât şi pentru
siguranţa civică,

HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să facă demersurile
necesare pentru interzicerea amplasării punctelor de desfacere (şi sistarea activităţii celor
care funcţionează) a agenţilor economici care comercializează produse etnobotanice, pe o
rază de acţiune de 500 m faţă de unităţile de învăţământ, de sediile instituţiilor şi serviciilor
publice, de sălile de sport, de parcuri, de alte locuri publice.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu
Mare şi va fi adusă la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale de pe raza
judeţului Satu Mare, prin grija secretariatului executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Satu Mare.

PREŞEDINTE,
ing. Riedl Rudolf

Satu Mare, Decembrie 2010

ROMÂNIA
Judeţul Satu Mare
Consiliul Judeţean
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică

HOTĂRÂREA nr.11/2010
cuprinzând unele recomandări către autorităţile administraţiei publice locale în aplicarea
prevederilor Legii nr.155/2010, Legea poliţiei locale
În baza prevederilor cu art.2 din H.G. nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare al autorităţii teritoriale de ordine publică;
în temeiul dispoziţiilor art.19 alin.3 din Legea nr.218/2002, privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române;
ţinând cont de dezbaterile care au avut loc în cadrul şedinţei din 29.11.2010 a
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Satu Mare legate de prevederile Legii nr.155/2010,
Legea poliţiei locale,

HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale, conform prevederilor
art.1 şi art.4 din Legea nr.155/2010, să emită o hotărâre de consiliu local de reorganizare a
Poliţiei Comunitare ca şi structură de poliţie locală sau o hotărâre de consiliu local de
înfiinţare a structurii de poliţie locală unde nu este înfiinţată Poliţie Comunitară, conf.
prevederilor Legii nr.371/2004.
Art.2 Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale, potrivit art.28 din
Legea nr.155/2010, să emită hotărâre de organizare a Comisiei locale de Ordine Publică, ca
organism cu rol consultativ.
Art.3 Potrivit art.4, alin.(7) din Legea nr.155/2010, se recomandă autorităţilor
administraţiei publice locale, să emită o hătărâre, privind elaborarea „Regulamentului de
organizare şi funcţionare a poliţiei locale”, în conformitate cu prevederile Legii administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată şi cu avizul consultativ al Comisiei locale de Ordine
Publică.
Art.4 Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale, potrivit art.30, lit d)
şi g) din Legea nr.155/2010, să aprobe, potrivit competenţelor, condiţiile materiale şi
financiare necesare pentru funcţionarea poliţiei locale precum şi Planul de ordine şi siguranţă
publică al unităţii administrativ teritoriale.
Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu
Mare şi va fi adusă la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale de pe raza
judeţului Satu Mare, prin grija secretariatului executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Satu Mare.

PREŞEDINTE,
ing. Riedl Rudolf

Satu Mare, Decembrie 2010

