
    

                                                                                                                                     

                                                                                                              

                                                  

INFORMARE 

În data de 16 februarie 2018, în cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie 

Maramureş, a avut loc Adunarea Generală a membrilor C.N.P, activitate ce s-a 

înscris în cadrul prezentării Bilanţului anual privind activităţile desfăşurate de 

conducerea Consiliului Teritorial al C.N.P. din cadrul acestei structuri precum şi 

pe considerentul derulării alegerilor, urmare a expirării mandatului unor funcţii 

din organele de conducere. 

La şedinţă au participat şi  reprezentanţi ai Biroului Executiv Central al 

C.N.P, Adunarea Generală beneficiind de prezenţa cvorumului necesar pentru 

desfăşurarea, în deplină legalitate, a lucrărilor.  

 

 

 

În urma cuvântului de deschidere exprimat de către reprezentantul Biroului 

Executiv Central al C.N.P, precedat şi de mesajul de sprijin transmis organizaţiei 

profesionale a poliţiştilor de către conducerea profesională a I.P.J. Maramureş, 

candidaţii au prezentat, fiecare, reperele şi obiectivele personale ce vor fi avute 

în vedere în perspectivă - ca obiective importante ale structurii locale a C.N.P, 

urmare a posibilităţii existente la C.N.P, de utilizare a fondurilor proprii, provenite 

în întregime din cotizaţii. 
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A urmat darea de seamă privind modul în care conducerea C.T. a C.N.P. a 

înteles să se implice şi să dea substanţă prerogativelor Corpului Naţional al 

Poliţiştilor. 

În urma voturilor valabile exprimate, au fost aleşi în fruntea Consiliului 

Teritorial al C.N.P. din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş, 

următorii: 

Velea Daniel - Preşedinte 

Turdeanu Ramona -Vicepreşedinte 

Zehan Otilia – Vicepreşedinte 

Mureşan Ştefan – Trezorier 

Rus Gabriel – Membru  

Neguţă Dorel  – Membru 

Stan Livia  – Membru 

Vaida Olimpiu  – Membru 

La  final, reprezentantul B.E.C .al C.N.P. a reiterat celor prezenţi faptul că 

reprezentanţii poliţiştilor aleşi în  Consiliului Teritorial al C.N.P. poartă o mare 

răspundere faţă de felul în care reprezintă drepturile şi interesele membrilor săi  

la nivel local. 

Mulţumind tuturor participanţilor la Adunarea Generală a membrilor 

Corpului Naţional al Poliţiştilor, dorim succes şi cât mai multe realizări membrilor 

Consiliului Teritorial. 
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