
Premier  în Maramure : Post de jandarmi în comuna F rca a

În localitatea Sârbi, comuna F rca a, a avut ast zi loc inaugurarea primului
post al Inspectoratului Jude ean de Jandarmi din afara B ii Mari. Aici a fost inaugurat
un birou teritorial, unde aproximativ 5 jandarmi se vor ocupa de respectarea lini tii i
ordinii publice din zon .

La t ierea panglicii inaugurale a fost invitat i domnul pre edinte Mircea Man,
care a inut s  le transmit  câteva gânduri celor implica i în acest demers:

„La F rca a e greu s  te mai surprind  ceva. Ast zi un primar extrem de
harnic, ajutat de consiliul local, reu te s  fac  o premier  pentru jude ul
Maramure  – primul post de jandarmi într-o comun . Sunt sigur c  efortul depus de
primar se va r spl ti prin faptul c  ordinea i singuran a public  din aceast
comun  va fi asigurat  al turi de poli ie i de jandarmi.”

Domnul pre edinte al Consiliului Jude ean Maramure  consider  c  aceast
colaborare va fi în folosul comunei F rca a, iar exemplul dat s  fie urmat i de alte
comune.

Ioan Stegerean – primarul Comunei F rca a :
„În comuna F rca a sunt peste 2 000 de locuri de munc , sunt unit i care

lucreaz  24 de ore din 24 , iar noi ne-am gândit c  ar fi bine s  protej m i s  evit m
unele evenimente nepl cute.”

Implicarea autorit ilor locale nu se termin  aici. Prin sponsorizare de la
firmele care î i desf oar  activitatea în comun  s-a reu it achizi ionarea unui
autoturism Dacia Logan – ultimul model, ma in  ce va fi folosit  de jandarmii din
Sârbi pentru interven ii.

Doi preo i au oficiat o slujb  de sfin ire a postului nou înfiin at, iar la final
jandarmii au f cut câteva demonstra ii de lupt .
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