JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL JUDEŢEAN
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică

ANEXĂ
la Hotărârea nr.2/2011

RAPORT

privind activitatea desfăşurată în anul 2010
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare, organism cu rol consultativ, fără personalitate
juridică, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr.218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române, cu prevederile Hotărârii nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al autorităţii teritoriale de ordine publică, în interesul comunităţii, având ca
principale obiective, atât asigurarea bunei desfăşurări a activităţii poliţieneşti şi sporirea eficienţei serviciului
poliţienesc din judeţ, cât şi reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui
climat de siguranţă şi securitate publică.
În anul 2010, A.T.O.P. Satu Mare a emis un număr de 11 Hotărâri-Recomandări
privind:
♦ aprobarea Planului Strategic al A.T.O.P. Satu Mare pe anul 2010;
♦ aprobarea Raportului de activitate a A.T.O.P. Satu Mare pe anul 2009;
♦ aprobarea informărilor trimestriale asupra eficienţei activităţii serviciului poliţienesc şi a
nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii prin prisma încadrării în
limitele indicatorilor minimali de performanţă în anul 2010;
♦ 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;
♦ recomandarea către Secţia Drumuri Naţionale Satu Mare de a amenaja, în sens giratoriu, 3
intersecţii de drumuri;
♦ recomandarea către autorităţile administraţiei publice locale de a interzice amplasarea punctelor
de desfacere a agenţilor economici care comercializează produse etnobotanice, în apropierea
unităţilor de învăţământ, a sediile instituţiilor şi serviciilor publice, altor locuri publice ;
♦ unele recomandări către autorităţile administraţiei publice locale în aplicarea prevederilor Legii
nr.155/2010, Legea poliţiei locale
Pe parcursul anului 2010, A.T.O.P. Satu Mare, în cadrul şedinţelor s-a preocupat de :
- Stabilirea şi aprobarea indicatorilor de performanţă minimali
serviciul poliţienesc pe anul 2010
Indicatorii de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc pentru anul 2010 au
stabiliţi, cuantificaţi procentual în comparaţie cu anul 2009, de Conducerea Inspectoratului
Judeţului Satu Mare şi de Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de
minimali a A.T.O.P. Satu Mare şi aprobaţi în plen de membrii A.T.O.P.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

pentru
fost propuşi,
de Poliţie al
performanţă

Pentru anul 2010, aceştia sunt :
Reducerea cu 3% infracţionalităţii stradale sesizate;
Creşterea cu 2% a numărului de infracţiuni constatate la regimul vamal;
Creşterea cu 2% a numărului de infracţiuni constatate în domeniul evaziunii fiscale;
Reducerea cu 2% a a criminalităţii judiciare în mediul rural;
Reducerea cu 2% a numărului furturilor din autoturisme;
Reducerea cu 3% a furturilor din locuinţe;
Reducerea cu 2% a furturilor din buzunare, genţi şi poşete.

- Întocmirea şi aprobarea Planului strategic pe anul 2010, în baza
obiectivelor principale stabilite la nivel local, la începutul anului 2010, de Inspectoratul de
Poliţie al Judeţului Satu Mare .
La începutul anului, cu consultarea Conducerii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare, a
fost elaborat „Planul Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Satu Mare pe anul 2010”.
Acesta a fost supus dezbaterii membrilor plenului şi apoi aprobării, constituind elementul
coordonator esenţial în activitatea depusă pe anul 2010.
Pe lângă „Obiectivele Naţionale” prioritare, identificate în programul de guvernare şi în planul de
activităţi al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Poliţiei Române, „Planul Strategic al Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Satu Mare pe anul 2010” cuprinde „Obiective de interes local”, stabilite de
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu Mare şi Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare, dintre
care amintim:
♦ Reducerea infracţionalităţii stradale;
♦ Creşterea combativităţii în domeniul contrabandei;
♦ Reducerea criminalităţii judiciare în mediul rural;
♦ Creşterea procentului de soluţionare a cauzelor cu A.N. rezolvate prin identificarea autorilor;
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♦
♦
♦
♦
♦

Reducerea numărului furturilor din locuinţe, din autoturisme, precum şi a celor din buzunare, genţi,
poşete;
Creşterea combativităţii în domeniul evaziunii fiscale;
Intensificarea activităţilor specifice de monitorizare a grupărilor infracţionale;
Exingenţă sporită în privinţa respectării legislaţiei pe linia asigurării pazei transportului de valori;
Creşterea operativităţii în ceea ce priveşte intervenţia la evenimente prin instalarea în teritoriu a
echipamentelor aferente numărului unic de urgenţă 112.

- Informări trimestriale cu privire la îndeplinirea indicatorilor de performanţă
minimali, în activitatea poliţiei în anul 2010, comparativ cu perioadele similare ale anului
2009, elaborate de Comisia de planificare stabilire şi evaluare a indicatorilor minimali de
performanţă a ATOP Satu Mare
La sfârşitul fiecărui trimestru, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu Mare, transmite Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică un raport privind activitatea desfăşurată.
În baza acestuia, trimestrial, Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de
performanţă minimali a A.T.O.P. Satu Mare, luând în considerare indicatorii de performanţă minimali
stabiliţi pentru anul în curs, elaborează o lucrare analitică vizând încadrarea în indicatorii de performanţă
minimali stabiliţi la începutul anului precum şi prezentarea celorlalte activităţi desfăşurate de Inspectoratul
de Poliţie al Judeţului Satu Mare şi anume:
♦ rezultatele obţinute în combaterea marii criminalităţi (infracţiuni grave comise cu violenţă,
criminalitatea economico-financiară, criminalitatea contra patrimoniului) ;
♦ evoluţia faptelor comise de autori necunoscuţi ;
♦ rezultatele obţinute în combaterea fenomenului de mică criminalitate (criminalitatea stradală,
criminalitatea juvenilă, managementul activităţilor investigative) ;
♦ prevenirea criminalităţii ;
♦ promovarea siguranţei (siguranţa traficului rutier, poliţia de proximitate, siguranţa comunităţii ) ;
♦ progresele înregistrate în desfăşurarea activităţii de lucrătorii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului
Satu Mare în perioada analizată ;
♦ dezvoltarea instituţională ;
♦ optimizarea resurselor instituţionale (managementul resurselor umane, managementul resurselor
financiar-logistice, managementul resurselor IT, managementul capitalului social);
♦ cooperarea (cooperarea instituţională, cooperarea interinstituţională).
- Acţiuni, în limita conferită de prevederile legale în vigoare, în vederea
sprijinirii bunei desfăşurări a activităţii poliţiei rurale
A.T.O.P. Satu Mare recomanda primăriilor comunale alocarea, din bugetul propriu, a contravalorii a
50 l benzină pentru postul de poliţie rural local (2006) şi înzestrarea posturilor de poliţie cu un calculator
performant (2007).
Pe parcursul anului 2010, A.T.O.P. Satu Mare a urmărit realizarea dezideratelor susmenţionate prin
elaborarea de situaţii analitice şi sintetice în baza informaţiilor solicitate şi obţinute de la primăriile
comunale. Din păcate, situaţia financiară precară a unor primării a determinat renunţarea, parţială sau
totală, a acordării cotei de benzină postului de poliţie rural local.
- Analize periodice privind respectarea prevederilor Legii nr.333/2002 relative
la asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor pe raza
judeţului
Prin intermediul corespondenţei asigurate de secretariatul executiv cu primăriile comunale şi
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu Mare, ATOP a solicitat periodic situaţia privind asigurarea pazei
obşteşti.
- Urmărirea rezultatelor privind verificările efectuate privind modul de
asigurare a pazei şi protecţiei electronice a spaţiilor unde se deţin bunuri, valori ori
documente de Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare la primăriile din judeţ
În aplicarea Dispoziţiei Inspectoratului General al Poliţiei Române nr.272659/23.08.2010,
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu Mare a organizat o acţiune de evaluare a sistemelor de securitate
din toate primăriile di judeţ urmărindu-se: existenţa sistemelor de alarmare împotriva efracţiei în sediile
primăriilor (societatea care a instalat sistemul de alarmare, funcţionarea acestuia, conectarea sistemului la
un dispecerat de monitorizare şi intervenţie); existenţa pazei umane care să asigure continuitatea serviciului
de pază exclusive la sediile primăriilor (avizarea planurilor de pază şi respectarea prevederilor acestora,
atestarea agenţilor de securitate, dotarea cu uniform, semen distinctive şi mijloace de autoapărare); existenţa
spaţiilor unde se păstrează şi manipulează valori monetare, protejarea acestora prin protecţie mecanică
(grilaje metalice, uşi rezistente la efracţie), sisteme de alarmare şi supraveghere video cu posibilităţi de
stocare a imaginilor; existenţa seifurilor sau a caselor de bani fixate în zid sau pardoseală, agrementate
tehnic; existenţa proiectului tehnic al sistemului de alarmare avizat de I.P.J. Satu Mare; modul de asigurare
al pazei comunale, cu personal calificat, atestat, echipat şi dotat cu materiale de autoapărare.
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Rezultatele verificărilor nu au fost mulţumitoare întrucât : primăriile Apa, Bârsău, Beltiug, Valea
Vinului, Viile Satu Mare, Vama, Certeze, Bixad, Cămârzana, Călineşti Oaş, Gherţa Mică, Turţ, Moftin,
Petreşti, nu au adoptat nici o formă de pază prevăzută de lege, respectiv sistem de alarmare împotriva
efracţiei sau pază umană; primăria Porumbeşti are doar instalat un sistem de televiziune cu circuit închis fără
posibilităţi de transmitere a semnalelor de efracţie (lipsă sistem de alarmare împotriva efracţiei); primăriile
Agriş, Botiz, Dorolţ, Halmeu, Medieşu Aurit, Odoreu, Păuleşti, pomi, Berveni, Pir, Santău, Săcăşeni, Târşolţ,
Cămârzana, Batarci au asigurată paza sediilor prin agenţi de securitate, dar s-a constatat că o mare parte din
aceştia nu au urmat cursurile de calificare profesională în meseria de agent de securitate şi nu sunt atestaţi de
către poliţie; primăriile Beltiug, Bârsău, Homoroade, Socond, Oraşu Nou, Bixad, Călineşti Oaş, Batarci,
Bogdand, Ciumeşti, Hodod, Vetiş nu au luat măsuri de asigurare a pazei bunurilor cetăţenilor prin instituirea
pazei comunale. La primăriile unde paza este instituită, personalul de pază este insuficient şi doar o parte
calificaţi. Din totalul celor 136 agenţi de pază care asigură paza comunală, doar 78 sunt calificaţi profesional.
- Informări lunare ale Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare cu
privire la rezultatele obţinute în aplicarea măsurilor stabilite în vederea asigurării ordinii
şi siguranţei civice în zona instituţiilor de învăţămînt
Fiecare şedinţă ATOP are pe ordinea de zi informări privind măsurile luate de lucrătorii de poliţie
pentru a asigura ordinea în zona instituţiilor de învăţământ.
Se dezbat probleme legate de :
♦ acţiunile desfăşurate de lucrătorii poliţiei sătmărene vizând patrulări în zona unităţilor de
învăţământ în vederea preîntâmpinării unor fapte de încălcare a ordinii şi siguranţei civice ;
♦ depistarea elevilor care în timpul orelor de curs frecventează localuri ;
♦ depistarea elevilor cu problemele disciplinare ;
♦ depistarea elevilor aflaţi în abandon şcolar ;
♦ etc.
- Informări periodice privind activitatea Comisariatului Judeţean pentru
Protecţia Consumatorului Satu Mare
În baza rolului pe care le are instituţia în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi anume:
asigurarea armonizării cadrului legislativ naţional cu reglementările din U.E. în domeniul protecţiei
consumatorilor referitoare la securitatea produselor şi serviciilor destinate populaţiei, apărarea drepturilor
legitime şi a intereselor economice ale acestora; dispunerea măsurilor prevăzute de lege, de limitare a
consecinţelor producerii, importului sau comercializării unor produse şi servicii care nu respectă dispoziţiile
legale privind protecţia consumatorilor ; desfăşura activităţilor de informare şi educare a cetăţenilor privind
drepturile pe care le au în calitatea lor de consumatori; evaluarea efectelor pe piaţă a sistemului de
supraveghere a produselor şi serviciilor destinate consumatorilor; desfăşurarea de activităţi de analiză şi
marcare a metalelor preţioase şi de expertizare a acestora; autorizarea persoanelor fizice şi juridice în
condiţiile legii, să efectueze operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase,
Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Satu Mare desfăşoară şi activităţi de educare a
consumatorilor şi de consiliere a operatorilor economici, determinând scăderea numărului sesizărilor şi a
reclamaţiilor.
În baza protocoalelor încheiate, C.J.P,C. Satu Mare, în colaborare cu : Direcţia de Sănătate Publică,
Direcţia Sanitară şi Siguranţa Alimentelor Satu Mare, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Satu Mare, Garda
Financiară Satu Mare, Direcţia Agricolă Satu Mare, Garda de Mediu Satu Mare şi Inspectoratul Teritorial de
Muncă Satu Mare, . Cu concursul acestor instituţii se efectuează acţiuni comune în echipe mixte.
O atenţie deosebită se acordă programului de educare a micilor consumatori program derulat
împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare în baza protocoalelor anuale încheiate.
- Acţiuni de informare a membrilor ATOP privind problematica consumului de
droguri la nivelul judeţului
Serviciile oferite de Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Satu Mare sunt prevenirea
consumului de tutun, alcool şi droguri în şcoală, familie,comunitate şi oferirea asistenţei medicale,
psihologice şi sociale, concretizată în consiliere medicală, psihologică şi socială, individual sau în grup,
consumatorilor de droguri şi familiilor acestora şi efectuarea testării multidrog.
Datele relevate de studiul „Prevalenţa consumului de droguri în rândul liceenilor din judeţul Satu
Mare” realizat de Organizaţia Caritas Satu Mare şi Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Satu
Mare au avut în vedere : consumul de tutun, consumul excesiv de alcool, alte categorii de droguri precum
tranchilizante sau sedative fără prescripţie medicală; consumul de droguri ilegale iar rezultatele obţinute nu
sunt îmbucurătoare.
Sunt în derulare : Programe realizate în rândul elevilor, Programe realizate în familie, Programe
pentru profesori.
Programele realizate în rândul elevilor sunt : „Clase fără fumat”, „Sunt VIP fără alcool”, „În echipă
împotriva drogurilor”, „Elevi informaţi/ tineri sănătoşi”, „Ajută ca să fi ajutat”, „Sport, distracţie, educaţie”,
„Proiect pentru copiii din familiile dezavantajate”.
- Acţiuni de informare a membrilor ATOP privind grupările criminale, evoluţia
crimei organizate pe raza judeţului, conexiuni cu criminalitatea naţională şi transnaţională
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Şeful Serviciului de combatere a criminalităţii organizate din cadrul Inspectoratului de Poliţie al
Judeţului Satu Mare a informat membrii ATOP privind grupările de crimă organizată, caracteristicile,
preocupările, modul de acţiune al acestora precum şi impactul asupra comunităţilor în care acţionează.
La nivelul judeţului Satu Mare, ultimii 3 ani Serviciului de combatere a criminalităţii organizate din
cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare a identificat 16 grupări criminale dintre care 14 au
fost destructurate, cu trimiterea în judecată a făptuitorilor, ocazie cu care au fost anchetate peste 110
persoane. Numărul grupărilor identificate şi numărul persoanelor cercetate nu poate fi catalogat ca şi
« îngrijorător ».
Serviciul de combatere a criminalităţii organizate din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului
Satu Mare, prin activitatea desfăşurată încearcă să distrugă conexiunile pe care le au aceste grupări criminale
pe raza judeţului.
În 2010 a fost destructurată o grupare care avea la bază traficul de droguri din Olanda, ocazie cu care
au fost confiscate peste 1100 ţigări de canabis. De asemenea, se poate spune că pe raza judeţului există
consumatori de canabis şi haşiş, extasy. De remarcat este faptul că pe raza judeţului nu a fost înregistrate
vânzări stradale cum se înregistrează în alte judeţe( în 2010 a fost un singur caz înregistrat, soldat cu
trimiterea în judecată a membrilor grupării care aveau ca obiect de activitate vânzarea stradală de droguri).
În colaborare cu Serviciul Român de Informaţii, cu Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare,
cu Inspectoratul Poliţiei de Frontieră, cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean, Serviciul de combatere a
criminalităţii organizate face eforturi de destructurare a acelor mici centre pe care grupările criminale
străine încearcă să le iniţieze în vânzarea drogurilor pe raza judeţului.
În ceea ce priveşte contrabanda în ultimele 8 luni Serviciul de combatere a criminalităţii organizate a
destructurat 2 grupări, una care a acţionat în Germania(s-a realizat o bună cooperare cu autorităţile de
resort) au fost anchetate 300 persoane . Autorităţile din Germania au instalat 5 centre (persoanele erau şi din
jud.Arad) iar împreună cu Inspectoratul Poliţiei de Frontieră sub coordonarea D.I.I.C.O.T. a fost
destructurată o altă grupare care pe lângă activităţi pe linia contrabandei cu ţigări făceau şi trafic de droguri.
Aceste grupări desfăşoară activităţi infracţionale pe o paletă mare de acţiuni,
Serviciul de combatere a criminalităţii organizate desfăşoară activităţi în strânsă legătură cu serviciile
similare, pe plan naţional şi internaţional, oferind altor autorităţi informaţii şi furnizându-le, la rândul lor,
informaţii. Informaţiile sunt analizate şi în baza lor se acţionează sub îndrumarea procurorilor.
- Informări privind petiţiile depuse ATOP Satu Mare şi modul de soluţionare al
acestora
Prin petiţia depusă ATOP, Corpul Naţional al Poliţiştilor - Consiliul Teritorial Satu Mare, arată că
neluarea măsurilor necesare privind fluidizarea traficului rutier determină costuri sociale, materiale, dar mai
ales pierderi umane care sunt greu de estimat şi propune: crearea unui cadru legislativ local propriu, bine
fundamentat, o infrastructură bine pusă la punct; revizuirea propunerilor de îmbunătăţire a traficului rutier
făcute de-a lungul anilor anteriori, atât de către organele de poliţie cât şi de alte instituţii publice şi persoane
interesate, propuneri care nu au fost materializate; afectarea, în vederea instalării şi întreţinerii mijloacelor
de semnalizare rutieră, a unui cuantum din bugetul municipalităţii provenit din plata şi executarea
amenzilor privind circulaţia pe drumurile publice, parcarea, blocarea, ridicarea autoturismelor, ridicarea
celor abandonate pe domeniul public; extinderea sistemului de sens unic pe toate străduţele din zona
centrală a municipiului pe baza unui studiu asupra impactului creat, vizavi de arterele de circulaţie existente,
prin aceasta contribuindu-se şi la creşterea locurilor de parcare precum şi scutiri de parcări pe străduţele
adiacente centrului oraşului; supravegherea cu camere video a cât mai multor artere rutiere şi intersecţii,
legătura acestui sistem cu dispeceratul poliţiei comunitare şi a poliţiei rutiere.
Propunerile au fost analizate de membrii ATOP şi transmise Primăriei municipiului Satu Mare Comisia pentru siguranţa circulaţiei.
- Sesizarea d-lui Oltean Emil, domiciliat în Satu Mare, str. L. Rebreanu nr.9, depusă ATOP,
reclamă probleme la nivelul municipiului Satu Mare: parcarea neregulamentară a autovehiculelor pe
trotuare; circulaţia neregulamentară a motocicletelor şi bicicletelor pe trotuare; inexistenţa afişelor
conţinând programul de circulaţie a mijloacelor de transport în staţii; afişe conţinând reclame, etc. lipite pe
clădirile municipiului, stricând aspectul; clădirea de pe str.Ştefan cel Mare colţ cu str.Rânduneleler şi
Marsilia prezintă pericol public.
ATOP s-a adresat Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Satu Mare , Primăriei municipiului
Satu Mare - Comisia pentru siguranţa circulaţiei, S.C. Transurban S.A. Satu Mare, Poliţiei Comunitare Satu Mare,
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare- Biroul Poliţiei Rutiere Satu Mare cu rugămintea ca, fiecare
instituţie să ia măsuri de rezolvare a problemelor ridicate de petent în limita competenţelor.
S.C. Transurban S.A. Satu Mare informează asupra faptului că afişarea în toate cele 171 de staţii ale
municipiului a orarelor de circulaţie ar implica un efort uman şi financiar deosebit, din acest motiv acestea
sunt afişate în capetele de linii, în staţiile principale şi la chioşcurile de bilete ale S.C. Transurban S.A. Satu
Mare. Publicul călător se poate informa asupra orelor de circulaţie, a tarifelor şi a altor informaţii legate de
transportul urban din municipiu pe siteul : htpp:/www.transurbansatumare.ro şi telefonic la dispeceratul S.C.
Transurban S.A.
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu Mare-Biroul Poliţiei Rutiere Satu Mare comunică ATOP faptul
că aspectele sesizate au fost prelucrate cu agenţii de poliţie rutieră urmând a se desfăşura activităţi specifice
în zonă.
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Poliţia Comunitară Satu Mare, comunică ATOP că s-a luat act de problemele sesizate şi că instituţia
va lua măsuri privind parcarea pe trotuare, circulaţia bicicletelor şi mopedelor pe trotuare, lipirea de afişe în
mod ilegal.
Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Satu Mare informează asupra faptului că s-a efectuat
un control la S.C. Transurban Satu Mare privind programul de circulaţie a autobuzelor în urma căruia s-a
dispus afişarea în fiecare staţie a programului de circulaţie a autobuzelor.
Primăria municipiului Satu Mare - Comisia pentru siguranţa circulaţiei nu a răspuns solicitării ATOP
privind enunţul din sesizare “clădirea de pe str.Ştefan cel Mare colţ cu str.Rânduneleler şi Marsilia prezintă
pericol public”.
Sesizarea unui grup de cetăţeni, locatari şi firme ce-şi desfăşoară activitatea atât pe partea dreaptă
cât şi pe partea stângă a B-lui Lucian Blaga din Satu Mare, care cere amplasarea unei noi treceri de pietoni în
intersecţia aflată în dreptul porţii uzinei “Unio” acum în proprietatea firmei “Rosenthal”. Sesizarea este
justificată prin faptul că printre locatarii zonei, o parte sunt cetăţeni de vârsta a treia cu mobilitate de
deplasare redusă şi copii cu vârste fragede. De asemenea, la firmele care-şi desfăşoară activitatea pe b-dul
Lucian Blaga mare parte a angajaţilor locuiesc de cealaltă parte a drumului şi, pentru a face economie de
timp, atât la intrarea în schimb cât şi la ieşirea din acesta, trec strada prin locuri nepermise punându-şi în
pericol viaţa.
Petiţia depusă de „Asociaţia Riveranilor Traficului Greu prin Municipiul Satu Mare” (străzile
Bariţiu, Lăcrămioarei, Drăganilor, Unirii, Aurel Vlaicu).
Petiţionarii atrag atenţia asupra faptului că „tranzitul traficului greu le transformă viaţa în calvar,
neputându-se odihni din cauza zgomotului provocat de camioanele care circulă cu viteză excesivă ziua şi
noaptea”, punându-le în pericol starea de sănătate. Aceştia subliniează, de asemenea, faptul că tranzitul
traficului greu afectează structura de rezistenţă a imobilelor în care locuiesc.
Asociaţia condamnă „dezinteresul autorităţilor locale manifestat prin dirijarea traficului greu pe
străzile sus menţionate, în condiţiile în care s-au investit miliarde lei în construirea centurii Botiz-LazuriDorolţ, centură care este în prezent funcţională”.
Membrii ATOP, au propus ca soluţie temporară limitarea vitezei în zonă. Soluţia temporară propusă
a fost transmisă Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Consiliului Judeţean Satu Mare, Inspectoratului
de Poliţie al Judeţului Satu Mare- Biroul Poliţiei Rutiere Satu Mare, Primăriei municipiului Satu Mare - Comisia
pentru siguranţa circulaţiei.
Inspectoratul de Poliţie al judeţului Satu Mare solicită intervenţia ATOP în a susţine propunerile
instituţiei privind amenajarea în sens giratoriu a unui număr de 3 intersecţii de drumuri şi anume:
intersecţia DN19 cu DN 1C(secot 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 CioncheştiMedişa). Petiţia a fost înaintată de ATOP Secţiei Drumuri Naţionale Satu Mare. În consecinţă, ATOP
a
primit răspuns privind această solicitare atât din partea Secţiei Drumuri Naţionale Satu Mare cât şi din
partea Direcţiei Regionale Drumuri şi Poduri Cluj.
Adresa Secţiei Drumuri Naţionale Satu Mare specifică faptul că DN 1C este cuprins în programul de
reabilitare. Fiind semnat contractul, urmează să fie dat ordinul de începere al lucrărilor de către CNADNR,
ocazie cu care se vor face demersurile necesare către proiectant privind amenajarea corespuzătoare a
intersecţiilor : DN 19 km 154+248 cu DN 1C km 195+900 (în interior Livada) , respectiv DN 19 km 149+978
cu DN 1C km 200+170(fordulăul Halmeului) să fie cuprins în proiect.
În ceea ce priveşte intersecţia DN 19A km 43+501 cu DJ 193C (drum Cioncheşti-Medişa), intersecţia
în cauză este cuprinsă în Programul Naţional de Eliminare a Punctelor Negre, program care este în fază de
derulare. Adresa Direcţiei Regionale Drumuri şi Poduri Cluj specifică faptul că unitarea a solicitat CNADNR
un punct de vedere privind amenajarea de sensuri giratorii în intersecţiile DN 1C km 195+900 cu DN19 (în
interiorul localităţii Livada-sector de drum Livada-Apa) şi DN1C km 200+170 cu DN19 (sector de drum
Drăguşeni-Halmeu). În adresă se specifică faptul că soluţia CNADNR Bucureşti asupra acestor 2 intersecţii
va fi comunicat ATOP. În ceea ce priveşte intersecţia DN19A cu DJ 193C (sector drum Cioncheşti-Medişa),
Biroul de Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Regionale Drumuri şi Poduri Cluj consideră că valorile
reduse ale traficului rutier nu justifică amenajarea ca sens giratoriu a acestei intersecţii.
Petenta Ionescu Florica, domiciliată în Satu Mare str.Ham Janos nr.6A, reclamă faptul că, pe
tronsonul dintre str.Petofi şi str.Retezatului, deşi există indicatoare care interzic accesul nonriveranilor, acestea
nu sunt respectate. Prin urmare, se circulă nebuneşte, se lovesc pereţii locatarilor, se blochează accesul din şi în
proprietăţi prin parcări ilegale. De asemenea sunt distruse burlanele care asigură scurgerea apei pluviale şi
emanaţiile de gaze din tobele de eşapament ale maşinilor poluează spaţiul nepermiţând aerisirea locuinţelor. Se
solicită sprijin în găsirea unei soluţii.
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu Mare-Poliţia Municipiului Satu Mare – Biroul de Ordine
Publică pentru Mediul Urban, aduce la cunoştinţa membrilor ATOP faptul că, în urma verificărilor efectuate
a fost întocmită o informare către Primăria municipiului Satu Mare privind aspectele sesizate şi constatate, în
vederea luării măsurilor care se impun prin intermediul poliţiştilor comunitari ai Serviciului de Siguranţă a
Traficului . Prin intermediul poliţiştilor din cadrul Biroului Poliţiei Rutiere, se vor lua măsuri faţă de
persoanele care încalcă prevederile legale la regimul circulaţiei.
- Acţiuni de informare a membrilor ATOP privind rolul şi atribuţiile „Comisiei de
siguranţă a circulaţiei” care funcţionează la nivelul judeţului
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Comisia Judeţeană de Siguranţă a Circulaţiei în judeţul Satu Mare reglementează, controlează şi
monitorizează activitatea de sistematizare a circulaţiei pe drumurile publice administrate de Consiliul
Judeţean Satu Mare, definind condiţiile şi modalităţile care trebuie îndeplinite pentru asiurarea desfăşurării
fluente şi în siguranţă a circulaţiei rutiere, apărarea vieţii şi integrităţii corporale, a sănătăţii persoanelor,
proprietăţii publice şi private, protecţia mediului înconjurător precum şi a drepturilor şi intereselor legitime
ale persoanelor în acest domeniu. Are competenţa de a analiza, stabili şi aproba măsuri privind circulaţia pe
drumurile judeţene din judeţul Satu Mare, cum ar fi: starea tehnică a drumurilor, starea tehnică a
sistematizării rutiere, amplasarea indicatoarelor rutiere, măsuri ce vizează modificări temporare ale
reglementărilor de circulaţie, orice alte măsuri privind circulaţia pe drumurile publice aflate în administrarea
Consiliului Judeţean Satu Mare . Domeniile de activitate în care acţionează comisia se concretizează în
sistematizarea rutieră şi accesul autovehiculelor în zonele cu restricţie de tonaj pe drumurile judeţene.
- Analize periodice privind starea infrastructurii rutiere şi propunerea de măsuri
pentru remedierea situaţiilor care generează evenimente nedorite în traficul rutier judeţean
În ceea ce priveşte starea drumurilor, în conformitate cu atribuţiile ce revin structurilor poliţiei
rutiere privind monitorizarea stării de viabilitate a drumurilor publice, inclusiv a mijloacelor de semnalizare
rutieră, în urma verificărilor punctuale efectuateîn teren, au fost identificate sectoare de drum unde circulaţia
autovehiculelor se desfăşoară cu dificultate, datorită stării precare a părţii carosabile şi a lipsei semnalizării
rutiere. Pe aceste sectoare de drum, riscul producerii unor evenimente rutiere cu victime este ridicat, motiv
pentru care au fost înaintate către administratorii drumurilor un număr de 11 înştiinţări prin care se solicita
remedierea acestor deficienţe. În cazul în care nu se va da curs acestor solicitări, administratorii drumurilor
vor fi sancţionaţi contravenţional, iar în cazul comiterii unor evenimente rutiere din cauza stării drumurilor,
va fi antrenaţă culpa în sfera cercetării penale a administratorilor de drum.
- Analiza propunerilor făcute de Corpul Naţional al Poliţiştilor-Consiliul Teritorial
Satu Mare privind îmbunătăţirea traficului rutier în municipiul Satu Mare
Pentru asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice din municipiul Satu
Mare : se solicită să fie revăzute toate propunerile de îmbunătăţire a traficului rutier făcute de-a lungul
anilor anteriori, atât de către organelle de poliţie cât şi de alte instituţii publice şi persoane interesate;
utilizarea sumelor de bani care provin din plata şi executarea amenzilor privind circulaţia pe drumurile
publice, parcarea, blocarea, ridicarea autoturismelor, ridicarea celor abandonate pe domeniul public, etc.
pentru instalarea, aplicarea şi întreţinerea mijloacelor de semnalizare rutieră ; Întrucât ecartamentul podului
Decebal şi a zonei adiacente intersecţiei Burdea permite delimitarea prin marcaje a 5 benzi de circulaţie în
locul celor 4 existente, printr-o semnalizare corespunzptoare, banda din mijloc ar putea fi folosită
intermittent pe cele 2 sensuri în anumite interval orare, având în vedere afluirea de dimineaţă dinspre
cartiere spre central oraţului şi defluirea după masă. Negăsirea de soluţii de acest gen va duce, în perspectivă,
la blocajul total al intersecţiilor Piaţa Romană şi Corvinilor cu autovehicule care aşteaptă la semaforul
Burdea; extinderea sistemului de sens unic pe toate străduţele din zona central a municipiului pe baza unui
studiu asupra impactului creat, vizavi de arterele de circulaţie existente; supravegherea cu camera video a cât
mai multor artere rutiere şi intersecţii, legătura acestui sistem cu dispeceratul poliţiei comunitare şi a poliţiei
rutiere.
- Informarea membrilor ATOP cu privire la atribuţiile, modul de organizare,
statutul personalului poliţiei locale conform prevederilor Legii nr.155/2010, Legea Poliţiei
Locale
Poliţia locală se organizează şi funcţionează, prin hotărâre a autorităţii deliberative a administraţiei
publice locale, ca un compartiment funcţional în cadrul aparatului de specialitate al primarului/ sau ca
instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică. Modul de organizare, structura funcţională, statul
de funcţii, numărul de posturi şi categoriile de personal încadrat, normele de înzestrare şi consum de
materiale ale poliţiei locale se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, elaborat pe baza
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.
Poliţia locală are atribuţiuni în domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi al pazei bunurilor, în
domeniul circulaţiei pe drumurile publice, în domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal, în
domeniul protecţiei mediului, în domeniul activităţii comerciale, în domeniul evidenţei persoanelor, în
atribuţiuni constatarea de contravenţii şi aplicarea de sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au
persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa,
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE,
ing. Riedl Rudolf
Aprilie 2011
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