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  ANUNŢ 

 

Oraşul Târgu Frumos, județul Iași organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 

funcțiilor publice de execuție vacante de polițist local din cadrul Biroului Poliția Locală 

și anume: 

- Polițist local III asistent; 

- Polițist local III principal; 

- Polițist local III superior. 

Concursul va avea loc in data de 25.06.2018, proba scrisă, ora 10,00 la sediul 

Primăriei oraş Târgu Frumos, judeţul Iaşi, din str. Cuza Vodă, nr. 67, iar data și ora 

interviului vor fi anunțate după proba scrisă. 

Condiţiile de participare la concurs: 

Candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din 

Legea nr.188/19999 R2/A privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

Pentru funcția publică de execuție polițist local III asistent: 

Condiţii de studii: 

 Studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat; 

Condiţii de vechime: 

Minim 6 (șase) luni în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice 

de execuţie de grad profesional asistent. 

Alte condiții:  

- Permis conducere categoria B; 

Pentru funcția publică de execuție polițist local III principal: 

Condiţii de studii: 

 Studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat; 

Condiţii de vechime: 

Minim 5 (cinci) ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice 

de execuţie de grad profesional principal. 

Alte condiții:  

- Permis conducere categoria B; 

Pentru funcția publică de execuție polițist local III superior: 

Condiţii de studii: 

 Studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat; 

Condiţii de vechime: 

Minim 9 (nouă) ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice 

de execuţie de grad profesional superior. 

Alte condiții:  

- Permis conducere categoria B; 

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile calendaristice de la 

data publicării  anunţului in Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, până la data 

13.06.2018 inclusiv, ora.16,00, la secretariatul comisiei de concurs, respectiv 

Compartimentul Resurse Umane şi Salarizare şi va conţine in mod obligatoriu 

următoarele:  

 formularul de înscriere de pe site-ul instituției; 

 curriculum vitae, modelul comun european;  

 copia actului de identitate; 
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 copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă 

efectuarea unor specializări şi perfecţionări; 

 copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru 

perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea 

studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 

 copia permisului de conducere; 

 copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel 

mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al 

candidatului; 

 cazierul judiciar; 

 declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa 

calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 

Copiile de pe  actele mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele 

originale, care se vor certifica pentru conformitate de către secretarul 

comisie de concurs;  

Concursul constă în 3 etape succesive: 

 Selecția dosarelor;  

 Proba scrisă; 

 Interviul; 

 

Bibliografia pentru funcția publică de polițist local III asistent în cadrul Biroului 

Poliția Locală 

 

 

1. Legea nr. 155 din 12 iulie 2010 poliţiei locale – republicată – cu modificări şi 

completări ulterioare; 

2. Constituția României –republicată;  

3. Legea nr. 7/2004 – republicată - privind Codul de conduita a funcţionarilor publici; 

4. Legea 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici – republicata cu modificări și 

completări ulterioare; 

5. Legea nr. 12/1900 - republicată – actualizată privind protejarea populaţiei împotriva 

unor activităţi comerciale ilicite, cu modificări și completări ulterioare; 

6. HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și 

funcționare a poliției locale. 

 

Atribuții polițist local III asistent 

 

      În domeniul ordinii şi liniştii publice:   

  menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine 

şi siguranţă publică al unităţii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii; 

  menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a 

unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al 

unităţii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, 

cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în 

administrarea unităţilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice 

de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică; 

 participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit 

competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate 
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de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor 

provocate de astfel de evenimente; 

 acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi 

ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi 

procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea 

soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii; 

 constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea 

legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind 

programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi 

sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre 

existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi 

transportul acestora la adăpost; 

 asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile 

sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni 

specifice; 

 participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii 

publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor 

de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, 

sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi 

care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane; 

 asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unităţii administrativ-

teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor 

servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local; 

 constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind 

convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor 

administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de 

competenţă; 

 execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire 

penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea administrativ-teritorială, 

pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă; 

 participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun 

sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea 

infracţionalităţii stradale; 

 cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la 

mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul 

Apărării Naţionale; 

 asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite; 

 acordă, pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor 

competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii 

publice. 

 în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, ia măsuri 

pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat 

organele competente şi predă făptuitorul structurii Poliţiei Romane competente 

teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;  

 conduce la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Romane competente persoanele 

suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se 

impun;  

 verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor 

unităţilor administrativ teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului;  
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 să se prezinte la serviciu în condiţii corespunzătoare pentru îndeplinirea îndatoririlor 

ce le revin şi să nu consume băuturi alcoolice pe timpul executării sarcinilor de 

serviciu; 

 să verifice obiectivul încredinţat spre paza, cu privire la existenţa unor surse care ar 

putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-

au produs, să ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi 

pentru limitarea consecinţelor acestor evenimente şi sa sesizeze organele competente; 

 să nu părăsească postul încredinţat decât în situaţiile şi condiţiile prevăzute în 

consemnul postului; 

 îi este interzis să întreprindă acţiuni care nu au legătură cu îndeplinirea îndatoririlor 

de serviciu; 

 nu are voie să încredinţeze fără aprobarea superiorului ierarhic paza postului unei alte 

persoane; 

 nu poate să părăsească postul înainte de ora stabilită prin consemn sau înainte de a fi 

schimbat, atunci când serviciul de paza se executa pe mai multe schimburi; 

 să facă uz de armă în caz de legitimă apărare, stare de necesitate potrivit legii ori 

pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu; 

 îi este interzis să încredinţeze arma din dotare altei persoane. 

          În domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal:             

 efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de constructii executate fără 

autorizatie de construire sau desfiintare, după caz, inclusiv a constructiilor cu caracter 

provizoriu;  

 efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respecta autorizatia de 

executare a lucrărilor de reparatii ale partii carosabile si pietonale;  

 verifica respectarea normelor legale privind afisajul publicitar, afisajul electoral si 

orice alta forma de afisaj/reclama, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la 

locul de desfasurare a activitatii economice;  

 participa la actiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a constructiilor efectuate 

fara autorizatie pe domeniul public sau privat al unitatii/subdiviziunii administrativ-

teritoriale;  

 constata, după caz, conform atributiilor stabilite prin lege, contraventiile privind 

disciplina in domeniul autorizării executării lucrărilor in constructii si înaintează 

procesele-verbale de constatare a contraventiilor, in vederea aplicării sanctiunii, 

sefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a 

teritoriului si de urbanism.  

 În domeniul protecției mediului are următoarele atribuții: 

 controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi 

depozitare a deşeurilor menajere şi industriale; 

 supraveghează depozitele de deşeuri aflate în circumscripţia teritorială a unităţii 

administrativ-teritoriale pentru prevenirea declanşării unor incendii, cu consecinţe 

negative pentru viaţa oamenilor, mediu şi bunuri materiale;  

 sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a 

normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică; 

 participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor; 

 identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor 

administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi 

aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora; 

 verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora; 
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 verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, 

îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea 

imobilelor; 

 verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau 

juridice, potrivit legii; 

 verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în 

conformitate cu graficele stabilite; 

 verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor 

administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor 

legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a 

localităţilor; 

 constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice 

realizării atribuţiilor în condițiile legii. 

 

 

Bibliografia pentru funcția publică de polițist local III principal în cadrul 

Biroului Poliția Locală 

 

 

1. Legea nr. 155 din 12 iulie 2010 poliţiei locale – republicată – cu modificări şi 

completări ulterioare; 

2. Constituția României –republicată;  

3. Legea nr. 7/2004 – republicată - privind Codul de conduita a funcţionarilor publici; 

4. Legea 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici – republicata cu modificări și 

completări ulterioare; 

5. Legea nr. 12/1900 - republicată – actualizată privind protejarea populaţiei împotriva 

unor activităţi comerciale ilicite, cu modificări și completări ulterioare; 

6. HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și 

funcționare a poliției locale. 

7. OUG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor; 

8. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor; 

9. Legea nr. 333/2003 – republicată privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 

protecția persoanelor – Secțiunea 2 – Paza cu polițiști locali și paza proprie. 

 

Atribuții polițist local III principal 

      1. În domeniul ordinii şi liniştii publice:   

  menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine 

şi siguranţă publică al unităţii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii; 

  menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a 

unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al 

unităţii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, 

cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în 

administrarea unităţilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice 

de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică; 

 participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit 

competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate 

de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor 

provocate de astfel de evenimente; 
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 acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi 

ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi 

procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea 

soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii; 

 constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea 

legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind 

programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi 

sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre 

existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi 

transportul acestora la adăpost; 

 asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile 

sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni 

specifice; 

 participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii 

publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor 

de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, 

sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi 

care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane; 

 asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unităţii administrativ-

teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor 

servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local; 

 constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind 

convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor 

administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de 

competenţă; 

 execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire 

penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea administrativ-teritorială, 

pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă; 

 participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun 

sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea 

infracţionalităţii stradale; 

 cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la 

mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul 

Apărării Naţionale; 

 asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite; 

 acordă, pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor 

competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii 

publice. 

 în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, ia măsuri 

pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat 

organele competente şi predă făptuitorul structurii Poliţiei Romane competente 

teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;  

 conduce la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Romane competente persoanele 

suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se 

impun;  

 verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor 

unităţilor administrativ teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului;  
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 să se prezinte la serviciu în condiţii corespunzătoare pentru îndeplinirea îndatoririlor 

ce le revin şi să nu consume băuturi alcoolice pe timpul executării sarcinilor de 

serviciu; 

 să verifice obiectivul încredinţat spre paza, cu privire la existenţa unor surse care ar 

putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-

au produs, să ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi 

pentru limitarea consecinţelor acestor evenimente şi sa sesizeze organele competente; 

 să nu părăsească postul încredinţat decât în situaţiile şi condiţiile prevăzute în 

consemnul postului; 

 îi este interzis să întreprindă acţiuni care nu au legătură cu îndeplinirea îndatoririlor 

de serviciu; 

 nu are voie să încredinţeze fără aprobarea superiorului ierarhic paza postului unei alte 

persoane; 

 nu poate să părăsească postul înainte de ora stabilită prin consemn sau înainte de a fi 

schimbat, atunci când serviciul de paza se executa pe mai multe schimburi; 

 să facă uz de armă în caz de legitimă apărare, stare de necesitate potrivit legii ori 

pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu; 

 îi este interzis să încredinţeze arma din dotare altei persoane. 

           În domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal:             

 efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de constructii executate fără 

autorizatie de construire sau desfiintare, după caz, inclusiv a constructiilor cu caracter 

provizoriu;  

 efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respecta autorizatia de 

executare a lucrărilor de reparatii ale partii carosabile si pietonale;  

 verifica respectarea normelor legale privind afisajul publicitar, afisajul electoral si 

orice alta forma de afisaj/reclama, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la 

locul de desfasurare a activitatii economice;  

 participa la actiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a constructiilor efectuate 

fara autorizatie pe domeniul public sau privat al unitatii/subdiviziunii administrativ-

teritoriale;  

 constata, după caz, conform atributiilor stabilite prin lege, contraventiile privind 

disciplina in domeniul autorizării executării lucrărilor in constructii si înaintează 

procesele-verbale de constatare a contraventiilor, in vederea aplicării sanctiunii, 

sefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a 

teritoriului si de urbanism.  

            În domeniul activităţii comerciale:  

 acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal 

şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de 

autorităţile administraţiei publice locale;  

 verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de 

operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în 

pieţele agroalimentare, tîrguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de 

către administratorii pieţelor agroalimentare;  

 verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a 

aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare 

metrologică pentru cîntare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte 

administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;  

 verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter 

religios;  
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 verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a 

locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;  

 identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii 

administrativ-teritoriale şi pe raza  sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor 

administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică 

procedurile legale de ridicare a acestora;  

 verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin 

acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;  

 cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a 

consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de 

activitate al acestora;  

 verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea 

preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile 

competente în cazul în care identifică nereguli;  

 verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi 

faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;  

 constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice 

realizării atribuţiilor prevăzute şi stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei 

publice locale.  

 În domeniul protecției mediului are următoarele atribuții: 

 controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi 

depozitare a deşeurilor menajere şi industriale; 

 supraveghează depozitele de deşeuri aflate în circumscripţia teritorială a unităţii 

administrativ-teritoriale pentru prevenirea declanşării unor incendii, cu consecinţe 

negative pentru viaţa oamenilor, mediu şi bunuri materiale;  

 sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a 

normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică; 

 participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor; 

 identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor 

administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi 

aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora; 

 verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora; 

 verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, 

îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea 

imobilelor; 

 verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau 

juridice, potrivit legii; 

 verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în 

conformitate cu graficele stabilite; 

 verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor 

administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor 

legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a 

localităţilor; 

 constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice 

realizării atribuţiilor în condițiile legii. 

 

Bibliografia pentru funcția publică de polițist local III superior în cadrul 

Biroului Poliția Locală 
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1. Legea nr. 155 din 12 iulie 2010 poliţiei locale – republicată – cu modificări şi 

completări ulterioare; 

2. Constituția României –republicată;  

3. Legea nr. 7/2004 – republicată - privind Codul de conduita a funcţionarilor publici; 

4. Legea 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici – republicata cu modificări și 

completări ulterioare; 

5. Legea nr. 12/1900 - republicată – actualizată privind protejarea populaţiei împotriva 

unor activităţi comerciale ilicite, cu modificări și completări ulterioare; 

6. HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și 

funcționare a poliției locale. 

7. OUG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor; 

8. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor; 

9. Legea nr. 333/2003 – republicată privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 

protecția persoanelor – Secțiunea 2 – Paza cu polițiști locali și paza proprie. 

10. Legea nr. 61/1991 – republicată – pentru sancționare faptelor de încălcare a unor 

norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice; 

11. Legea nr. 215/2001 – republicată – legea administrației publice locale. 

 

Atribuții polițist local III superior 

       În domeniul ordinii şi liniştii publice:   

  menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine 

şi siguranţă publică al unităţii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii; 

  menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a 

unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al 

unităţii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, 

cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în 

administrarea unităţilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice 

de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică; 

 participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit 

competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate 

de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor 

provocate de astfel de evenimente; 

 acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi 

ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi 

procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea 

soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii; 

 constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea 

legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind 

programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi 

sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre 

existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi 

transportul acestora la adăpost; 

 asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile 

sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni 

specifice; 

 participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii 

publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor 
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de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, 

sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi 

care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane; 

 asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unităţii administrativ-

teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor 

servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local; 

 constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind 

convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor 

administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de 

competenţă; 

 execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire 

penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea administrativ-teritorială, 

pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă; 

 participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun 

sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea 

infracţionalităţii stradale; 

 cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la 

mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul 

Apărării Naţionale; 

 asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite; 

 acordă, pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor 

competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii 

publice. 

 în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, ia măsuri 

pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat 

organele competente şi predă făptuitorul structurii Poliţiei Romane competente 

teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;  

 conduce la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Romane competente persoanele 

suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se 

impun;  

 verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor 

unităţilor administrativ teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului;  

 să se prezinte la serviciu în condiţii corespunzătoare pentru îndeplinirea îndatoririlor 

ce le revin şi să nu consume băuturi alcoolice pe timpul executării sarcinilor de 

serviciu; 

 să verifice obiectivul încredinţat spre paza, cu privire la existenţa unor surse care ar 

putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-

au produs, să ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi 

pentru limitarea consecinţelor acestor evenimente şi sa sesizeze organele competente; 

 să nu părăsească postul încredinţat decât în situaţiile şi condiţiile prevăzute în 

consemnul postului; 

 îi este interzis să întreprindă acţiuni care nu au legătură cu îndeplinirea îndatoririlor 

de serviciu; 

 nu are voie să încredinţeze fără aprobarea superiorului ierarhic paza postului unei alte 

persoane; 

 nu poate să părăsească postul înainte de ora stabilită prin consemn sau înainte de a fi 

schimbat, atunci când serviciul de paza se executa pe mai multe schimburi; 

 să facă uz de armă în caz de legitimă apărare, stare de necesitate potrivit legii ori 

pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu; 
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 îi este interzis să încredinţeze arma din dotare altei persoane. 

     În domeniul circulaţiei pe drumurile publice:   

 asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competentă, 

având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de 

autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în 

domeniul circulaţiei pe drumurile publice;  

 verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează șefului ierarhic 

nereguli constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și 

marcajelor rutiere și acordă asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere 

 participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor 

fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie 

torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;  

 participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Romane, la 

asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, 

demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, 

manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum 

şi de alte activităţi care se desfăsoară pe drumul public şi implică aglomerări de 

persoane;  

 acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Romane în luarea măsurilor 

pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului, precum și în cazul transporturilor 

speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;  

 asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia 

primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a 

făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate 

sanitară;  

 constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind 

oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a 

dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;  

 constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind 

masa maxima admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a 

efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;  

 constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către 

pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;  

 constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale 

referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de 

agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin 

semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;  

 aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpîn sau 

abandonate pe terenuri apartinînd domeniului public sau privat al statului ori al 

unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale;  

 cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Romane pentru identificarea 

deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării 

neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.  

          În domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal:             

 efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de constructii executate fără 

autorizatie de construire sau desfiintare, după caz, inclusiv a constructiilor cu caracter 

provizoriu;  

 efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respecta autorizatia de 

executare a lucrărilor de reparatii ale partii carosabile si pietonale;  
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 verifica respectarea normelor legale privind afisajul publicitar, afisajul electoral si 

orice alta forma de afisaj/reclama, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la 

locul de desfasurare a activitatii economice;  

 participa la actiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a constructiilor efectuate 

fara autorizatie pe domeniul public sau privat al unitatii/subdiviziunii administrativ-

teritoriale;  

 constata, după caz, conform atributiilor stabilite prin lege, contraventiile privind 

disciplina in domeniul autorizării executării lucrărilor in constructii si înaintează 

procesele-verbale de constatare a contraventiilor, in vederea aplicării sanctiunii, 

sefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a 

teritoriului si de urbanism.  

          În domeniul activităţii comerciale:  

 acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal 

şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de 

autorităţile administraţiei publice locale;  

 verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de 

operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în 

pieţele agroalimentare, tîrguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de 

către administratorii pieţelor agroalimentare;  

 verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a 

aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare 

metrologică pentru cîntare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte 

administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;  

 verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter 

religios;  

 verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a 

locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;  

 identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii 

administrativ-teritoriale şi pe raza  sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor 

administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică 

procedurile legale de ridicare a acestora;  

 verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin 

acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;  

 cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a 

consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de 

activitate al acestora;  

 verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea 

preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile 

competente în cazul în care identifică nereguli;  

 verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi 

faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;  

 constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice 

realizării atribuţiilor prevăzute şi stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei 

publice locale.  

 În domeniul protecției mediului are următoarele atribuții: 

 controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi 

depozitare a deşeurilor menajere şi industriale; 
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 supraveghează depozitele de deşeuri aflate în circumscripţia teritorială a unităţii 

administrativ-teritoriale pentru prevenirea declanşării unor incendii, cu consecinţe 

negative pentru viaţa oamenilor, mediu şi bunuri materiale;  

 sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a 

normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică; 

 participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor; 

 identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor 

administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi 

aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora; 

 verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora; 

 verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, 

îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea 

imobilelor; 

 verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau 

juridice, potrivit legii; 

 verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în 

conformitate cu graficele stabilite; 

 verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor 

administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor 

legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a 

localităţilor; 

 constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice 

realizării atribuţiilor în condițiile legii. 

 

 

 


