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                                              AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ MUREŞ 

         

 

                               Repartizarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş, pe 

Unităţi Administrativ - Teritoriale  

 

 COMISIA DE COORDONARE, SITUAŢII DE URGENŢĂ ŞI PENTRU PETIŢII 

Nr. 

crt. 

NUMELE  ŞI 

PRENUMELE 

Localitatea  

1 Ilieș Ovidiu Tudor Reghin, Aluniş, Deda, Răstoliţa, Vătava, Ruşii Munţi, 

Stânceni, Lunca Bradului, Gornești 

2 Szabo Arpad  Miercurea Nirajului, Fântânele, Chibed, Veţca, Sovata, 

Bălăuşeri, Ghindari, Neaua, Sărăţeni, Sângeorgiu de 

Pădure 

3 Mihalache Constantin Luduş, Zau de Câmpie, Aţintiş, Bichiş, Bogata, Cheţani, 

Iclanzel, Papiu Ilarian, Sărmaşu 

4 Handrea Calin Râciu, Şăulia, Crăieşti, Grebenişu de Câmpie 

5 Matis Raul   Pogăceaua, Sânpetru de Câmpie, Târgu  Mureș 

6 Oltean Emilian Târnăveni, Bahnea, Adămuş, Băgaciu, Găneşti 

 

Domenii de acţiune  -    COMISIA nr. 1 

 

  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 învestite cu atribuţii de sprijin al persoanelor aflate în situaţii de risc ori cu 
comportamente inadecvate (bolnavi psihic, minori, liberaţi din penitenciare, persoane lipsite  
 de mijloace 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. 
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COMISIA DE PLANIFICARE, STABILIRE ŞI EVALUARE A INDICATORILOR  DE 

PERFORMAŢĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

D 

Domenii de acţiune  -    COMISIA nr. 2 

    a) participă la elaborarea planului de activităţi prevăzut la art. 18 lit. a) din Legea nr. 
218/2002 şi la fixarea indicatorilor de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc; 
    b) urmăreşte îndeplinirea indicatorilor de performanţă, prezentând periodic informări în 
acest sens în plenul autorităţii teritoriale de ordine publică; 
    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 prezentat în şedinţa 
consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, şi care se dă 
publicităţii. 
 

 

 

  

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

NUMELE  ŞI 

PRENUMELE 

Localitatea 

1 Szabo Albert  Acăţari, Crăciuneşti, Corunca, Miheşu de Cîmpie 

2 Nagy Zsigmond Găleşti, Bereni, Livezeni, Măgherani, Vărgata, Păsăreni, 

Gheorghe  Doja 

3 Bândea Dan Eugen Sighișoara, Albești, Apold, Daneș, Nadeș, Saschiz, 

Vânători, Viișoara, Zagăr 

4 Ianosi Zsolt Ungheni, Ogra, Cuci, Cristești, Coroisânmartin, Suplac 
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 COMISIA PENTRU PROBLEME SOCIALE, STANDARDE PROFESIONALE, CONSULTANŢĂ 

ŞI  DREPTURILE  OMULUI 

 

Nr. 

crt. 

NUMELE  ŞI PRENUMELE Localitatea 

1 Koreck Maria Magdalena Sângeorgiu de Mureş, Ernei, Eremitu, Voivodeni, 

Glodeni 

2 Pop Cosmin Iernut, Cucerdea, Şincai, Sânger, Taureni, Valea Largă, 

Sânpaul 

3 Nicușan Adrian Petelea, Batoș, Beica de Jos, Chiheru de Jos, 

Gurghiu,Hodac, Solovastru, Hodoșa, Ibănești 

4 Filipaş Tiberiu Adrian Lunca, Ideciu de Jos, Fărăgau, Brâncovenești, Breaza, 

Băla, Cozma 

5 Bartha Mihaly Sâncraiu de Mureș, Pănet, Band, Mădăraș, Ceuașu de 

Câmpie, Sântana de Mureş, 

 

 

Domenii de acţiune  -    COMISIA nr. 3 

    a) primeşte sesizări 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 populaţiei în activităţi de asigurare a ordinii publice şi a 
siguranţei bunurilor persoanei; 
    d) recomandă tuturor structurilor cu atribuţii educative luarea măsurilor necesare faţă de 

persoanele predispuse la încălcarea legii 

  


