
RoMANra
JUDETUL NEAMT

COMUNA ION CREANGA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA

NR. 4 DIN 28.01.2011

privind Regulamentul de organizare gi func{ionare
al Poli{iei Locale lon Creanga

Consiliul local al comunei Ion Creanga , jud. Neamt ;
Examindnd expunerea de motive nr. 105 din 06.01.2011 a primarului comunei Ion Creanga

precum gi raportul de specialitate nr. 119 din 06.01.2011 intocmit de cdtre viceprimarul comunei
domnul Stoica Vasile;

Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 15512010 - Legea poliliei locale;
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate .

in temeiul dispozitiilo r art. 36, alin. 2,lit. ,,a", alin. 3, lit. ,,b", ale art.45, precum gi ale art. I 15,
alin. l, lit. "b" din Legea nr.2l5l200l a administratiei publice locale, republicata cu modificdrile gi

completdrile ulterioare;

TIOTARASTE :

Art. 1. Se aprobd Regulamentul de organizare gi funcfionare al Poliliei Locale Ion Creanga,
conform anexei nr. I la prezentahotdrdre.

Art.2.La data intrdrii ?n vigoare aprezentei hotdrdri H.C.L. nr. 43 I 21.05.2007 se abrog6.
Art. 3. Primarul comunei Ion Creanga, prin aparatul de specialitate va duce la indeplinire

prevederile prezentei .

Art. 4, Secretarul comunei va comunica prezenta, conform legii, autoritdlilor gi persoanelor
interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER

ROTARU GHEORGHE

C ontras emn eaza ptr .le gal itate
SECRETAR

NITA MIHAELA
n
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Anexa nr. I la H.C.L. nr.4 din 28.01.201f

REGULAMENT DE ORGANIZARE $I FUNCTTONARE
AL POLITIEI LOCALE AL COMUNEI ION CREANGA

Capitolul I

Dispozitii generale

Art. 1- Prevederile prezentului regulament reglementeazd modul de organizare 9i
funclionare a Poliliei Locale lon Creanga gi se aplici personalului poliliei locale organizati in
conformitate cu dispoziliile Legii nr. 15512010 - Legea Politiei Locale.

Art.2 - in baza prezentului regulament, Consiliul Local lon Creanga adoptd, cu
respectarea prevederilor Legii nr. 155/2010, hotirdrea pentru aprobarea regulamentului de
organizare qi funclionare a Polifiei Locale infiin{at[ la nivelul comunei Ion Creanga.

Capitolul II

Organixarea Politiei Locale Si categorii de funclionari publici

Art.3 - La nivelul comunei Ion Creanga, polilia locali se organizeazd, in conditriile legii,
ca un compartiment funclional, fErd personalitate juridicd, la nivel de compartiment, in cadrul
aparatului de specialitate al primarului.

Art. 4 - (1) Funcliile publice din politia locald, inclusiv funcliile publice specifice de
poli{ist local, in raport cu nivelul studiilor necesare ocupdrii, se clasificE dupd cum urmeazd :

a) clasa I cuprinde funcliile publice pentru a c[ror ocupare sunt necesare studii superioare,
de lungi duratd, absolvite cu diplomi de licenlI sau echivalent;

b) clasa a II-a cuprinde funcliile publice pentru a cdror ocupare sunt necesare studii
superioare de scurtd duratd, absolvite cu diplomn;

c) clasa a III-a cuprinde funcliile publice pentru a ceror ocupare sunt necesare studii liceale,
respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomi de bacalaureat.

(2) Func1ionarii publici din polilia locale numili in funcliile publice previzute pentru
clasele a I[-a qi a III-a pot ocupa numai funcJii publice de executie.

Art. 5 - (l) Dupd nivelul atribu{iiloq funclionarii publici din cadrul poliliei locale, sunt :

a) funclionari publici de conducere;
b) funcJionari publici de execulie.
(2) Funclionarii publici de conducere din cadrul poliliei locale sunt numili, in conformitate

cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funclionarilor publici, republicati, cu
modificdrile gi completirile ulterioare in una din urmdtoarele funclii publice :

a) director executiv;
b) director executiv adjunct;
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c) 9ef serviciu;
d) ;ef birou.
Art.6 - Funclia publici de execuiie este structurata pe grade profesionale, astfel :

a) superior. ca nivel maxim:
b) principal;
c) asistent;
d) debutant.

Capitolul III

Seleclionarea, pregdtirea Si numirea personalului poliliei locale

Art. 7 - (l) FuncJionarii publici din polilia locali pot fi numili debutanli sau definitivi, in
conditiile Legii nr. 18811999 privind statutul funclionarilor publici, republicatl, cu modificirile qi

completdrile ulterioare.
(2) La terminarea perioadei de stagiu, activitatea funclionarilor publici debutanli

din polilia locali se evalueazd in conformitate cu procedura de evaluare a activiti{ii lunctionarilor
publici debutanti.

Art. 8 - (1) La infiinlarea Poliliei Locale Ion Creanga, personalul acesteia se preia de la
Polilia Comunitard Ion Creanga, precum qi de la structurile din aparatul de specialitate al
primarului, prevdzute de Legea nr. 155/2010, dupd caz, cu incadrarea in numdrul de posturi
aprobat de consiliul local.

(2) Preluarea personalului potrivit alin.(l) se face pe func{ii publice de aceeagi

categorie, clasd sau acelagi grad profesional, prin hotdrAre a autoritAJii deliberative a administraliei
publice locale.

Art. 9 - Funcliile publice vacante din cadrul poliliei locale se ocupd poftivit prevederilor
Legii nr. 188/1999, republicatd, cu modificdrile gi completArile ulterioare.

Art. 10 - Personalul contractual din cadrul Poliliei Locale Ion Creanga, care exercitd
atribu{ii de pazd trebuie s[ indeplineascd qi condiJiile prevAzute la art.39 din Legea nr.33312003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor gi protecJia persoanelor,cu modificirile qi

completlrile ulterioare. Angajarea acestuia se face cu respectarea prevederilor art.40 din Legea
nr.33312003, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

Art. 1f (l) Dupd numirea in functie, polili;tii locali care au atribulii in domeniul ordinii gi linigtii
publice, precum qi cei cu atribulii in domeniul circulaliei rutiere, provenili din structurile poliliei
comunitare sunt obligaji ca, in termen de 5 ani, sd unleze un program de formare iniliald organizat intr-o
institutie de inve!5m6nt din cadrul Ministerului AdministraJiei gi Internelor.

(2) Dupa numirea in funclie, poliliqtii locali care au atribulii in domeniul ordinii 9i liniqtii publice,
precum gi cei cu atribufii in domeniul circuJa{iei rutiere, seleclionali ulterior operalionalizdrii structurilor
poliliei locale, in condiliile art. 3 alin. (l) din Legea nr. 155/2010 sunt obligafi c4 in termen de un an, sa

urrneze un program de formare iniliald organizat intr-o institutie de invdjdmant din cadrul Ministerului
Administraliei qi Intemelor.
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(3) Fac exceplie de la prevederile alin. (1) li (2) poliligii locali care provin din structurile de ordine

gi siguranla publica ale tUinisterului Administraliei 9i Intemelor, precum 9i cei care au urmat un progam de

pr"g-atir. inihuta intr-o institulie de invatam6nt din cadrul Ministerului Administraliei 9i Intemelor.

(4) Durata proglamelor de formare prevdzute la alin. (1) 9i (2) este de minimum 3 luni'

(5) Finalizarea programelor de formare prevdzute la alin. 11.1 $i (2) se -l1tt . 
plin 

.examen 
de

absolvire,' conform planului de invdiimant. in urma promovirii examenului, poliJigtii locali oblin un

certificat de absolvire eliberat, in condi{iile legii, de c6tre institutia organizatoare'

(6) Prin derogare de la prevederile Leeii ff. 188/1999, republicatd, cu modificdrile 9i complet5rile

ulterioare, dac6, dupAlxpirarea perioadei de 5 ani prevdzute la alin. (1), respectiv a celei de un an_prevazute

la alin. (i), poiilisiul local nu i absolvit programul de formare iniJiald, acesta este eliberat din funclia

publica.

(7) Contravaloarea cheltuielilor de qcolarizare individuale ale politistilor locali. aferente

progru*ilo. de formare prevdzute la alin. (1) 9i (2) se suportd din bugetul poliliei locale sau din bugetul

local, dupd caz.

(g) Formarea profesionali a personalului cu atribulii in domeniul pazei bunurilor qi a obiectivelor

de interes iocal se realizeaza in condiiiile Leqii nr. 333/2003, cu modificarile 9i completdrile ulterioare.

Art. 12 - Politi$tii locali care promoveazi programele de formare inilialS prevazute de lege

incheie un angajament-de serviciu prin care se obiiga sd lucreze in polilia locald o perioada de cel

puJin 5 ani de la data promov[rii examenului.

Art. 13 - (1) La numirea in funclia publicd, funcJionarii publici din polilia locald depun

jurimdntul de credinld prevdzut de Legea nr. lSSltSSS, republicat[, cu modificirile 9i completdrile

ulterioare.
(2) Refuzul depunerii jurimantului previzut la alin. (1) se consemneaz[ in scris 9i atrage

revocareaactuluiadministrativdenumireinfuncliapublic6,incondiliilelegii.
(3) Jurdmdntul de credinli este semnat de iitre funclionarul public din poliiia locald in

doud exemplare, unul plstrandu-se la dosarul personal, iar cel de al doilea se inmaneazd

semnatarului.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplici qi funclionarilor publici din polilia local[ provenili

din randui poliligtilor comuniiari, in masura in care nu au depus jurdmdntul prev6zut la art. 23 din

Regulamentut-cadru de organizare qi funclionare a Poliliei comunitare, aprobat prin Hotararea

Cuvemului nr. 2.29512004'

Art. 14 - Dacd funclionarului public din polilia locala numit in func1ia publica ii inceteaz[

raporturile de serviciu din motive imputabile aiestuia, inaintea expir[rii perioadei prevezute in

#gajamentul de serviciu, se aplicd prevederite art. 3g alin. (4) din Legea nr. 155i2010.
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CAPITOLULIV

Atrib uliile personalului Poliliei Locale

Art. 15 - (1) $eful poliliei locale i$i indeplineqte atribuliile in mod nemijlocit sub

autoritatea gi controlul primarului gi are utmdtoarele atribulii :

a) organizeazd, planificd gi conduce intreaga activitate a poliliei locale;

b) intreprinde mdsurile necesare pentru incadrarea cu personal corespunzdtor;

c) asigJrd cunoagterea gi aplicarea intocmai de cltre intregul personal a prevederilor legale;

dj r6spunde de pregdtirea profesionald continui a personalului din subordine;

ej aprobi planurile de pazd intocmite pentru obiectivele din competenld;

fj rtuOiura gi propune unitdlilor benehciare de pazd introducerea amenajdrilor tehnice qi a

sistemelor de alarmare impotriva efracliei;
g) analizeazd trimistrial activitatea poliliei locale $i indicatorii de performanid stabiliti de

comisia locald de ordine Publica:
h) asigurd informarea operativd a consiliului Local Ion creanga, a Polilie locale Ion

Creanga ,pr6cum si a primarului comunei lon Creanga, despre evenimentele deosebite ce au

avut loc in cadrul activitdlii poliliei locale;

i) reprezinta polilia iocala in relaliile cu alte institulii ale statului, cu celelalte autoritAli

adminisirative centrale gi locale qi colaboreazd cu organizalii neguvemamentale precum 9i cu

persoane fizice gi juridice pentru indeplinirea atribuliilor stabilite de lege;

j) asiguid" ordinea- interioar6 qi disciplina in rAndul perosnalului din_ subordine, avAnd

dreptul sa pro'puna acordarea de recompense qi aplicarea de sancliuni in condiliile legii;
' 

k) proiune primarului adoptarea de mdsuri pentru eficientizarea activitdlii;

lj asigur6 mesurile pentru rezolvarea operativi a cererilor, a sesizdrilor 9i a reclamaliilor

cet6{enilor, in conformitate cu prevederile legale;

m) organizeazd gi participd la audien{ele cu cetdlenii;

n; intir-.gt" ,au aprobA ap.ecierile de serviciu ale personalului, potrivit comp€tentrei;

oj coordonear6 u"iirritut"u de evidenid, aprovizionare, de repartizare, de intrelinere gi

pdstrare, in condilii de siguran{d, a armamentului qi muniliei din dotare;
'- -. 

oi urmeregte moiul de echipare a personalului cu uniforme 9i insemnele distinctive de

ierarhizare, repaftizare qi utilizarea corespunzitoare a acestora;"- - 
ql intr"prinde m6suri de aprovizionare 9i menlinere_in stare de funcJionare a aparaturii de

p-e si li*.u.", radiocomunicalii qi a celorlalte am9n1j a1j destinate serviciului de pazd 9i ordine;

r ; meniine legdtura permanenta cu beneficiarii privind modul in care se desfigoard

activitatea de pazd, seirnaleaza neregulile referitoare la indeplinirea obliga{iilor contractuale 9i

propune mdsurile necesare pentru creqterea eficientrei pazei;

s) analizeaz| contribulia funclionarilor publici din polilia locald la menlinerea ordinii 9i

linigtii publice, la constatarea iontraveniiilor in domeniile prevdzute de lege 9i ia mlsurile necesare

pentru cre$lerea e fic ienlei Pazei:

'organizeazdgie"ecutacontroaletematiceqiinopinateasupramoduluiincaresuntindeplinite atliluliite de serviciu de citre funclionarii publici din polilia locald;

t) organizlazd sistemul de alarmare a personalului in cazuri deosebite;

i) ortanizeaza activitelile de proteclie a muncii, de prevenire gi stingere a incendiilor;

u) indeplineste orice alte atribulii stabilite prin lege'

i2y in'.*.rlitur"a atribu{iilor ce ii revin, geful poliJiei locale emite decizii cu caracter

obligatoriu pentru intregul personal din subordine.
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Art. 16 - Conducdtorul stru se

subordoneaza gefului poliliei locale gi are urmltoarele atribulii specifice, in funclie de
responsabilitdlile incredin{ate:

a) otganizeazl, planificd, conduce qi controleazd activitatea personalului poliliei locale cu
atribuJii in mentinerea ordinii 9i linigtii publice 9i asigurarea pazei bunurilor;

b) intocmefte planurile de pazd ale obiectivelor din competenla;
c) asigurd cunoagterea qi aplicarea intocmai de citre personalul din subordine a

prevederilor legale ce reglementeazd activitatea de pazd, menlinerea ordinii 9i a linigtii publice,
regulile de convieJuire sociald pi integritatea corporalI a persoanelor;

d) line evidenqa sanc{iunilor contravenlionale aplicate de personalul din subordine;
e) asiguri pregdtirea de specialitate a personalului din subordine, in conformitate cu

tematica stabilite;
f) informeazd de indatd conducerea poliliei locale despre toate evenimentele deosebite

inregistrate in activitatea de pazd gi menlinere a ordinii publice 9i line evidenla acestora;
g) analizeazd lunar activitatea personalului din subordine;
h) intreprinde misuri eficiente pentru ca intregul personal sd execute corespunzetor

sarcinile ce ii revin, sd aibd o comportare civilizatd, sI respecte regulile disciplinare stabilite,
propunAnd recompense gi sancliuni corespunzatoare;

i) participd, aldturi de conducerea poliliei locale, la intocmirea sau reactualizarea planului
de ordine gi siguranJd publicd al unitdlii administrativ-teritoriale;

j) intocmeqte zilnic notd cu principalele evenimente gi o prezintd gefului poliliei locale;
k) asigurd instruirea zilnicd a poli{iqtilor locali cu privire la cunoagterea situaliei operative

din zona de competenlA.

Art. 17 - (l) Coordonatorul stmcturii din domeniul circulatiei pe !ry!0udlq-pbI!9 se

subordoneazd gefului poliliei locale qi are urmdtoarele atribulii specifice, in funclie de

responsabilitdlile incredinlate:
a) stabileste, in colaborare cu geful serviciului rutier, respectiv al Biroului Rutier din cadrul

Polijiei lon Creanga, itinerarele de patrulare qi intervalele orare de patrulare in zonele de

competenli;
b) organizeazd, planificd, conduce gi controleazd activitatea personalului din subordine cu

atributii in domeniul circulaJiei pe drumurile publice;
c) asigurd continuitatea dispozitivului rutier in zona de competenld, pe bazd de grafice de

control, intocmite in colaborare cu $eful Biroului Rutiere din cadrul Poliliei ton Creangal
d) coordoneazd activitatea personalului din subordine la acliuni proprii si participA,

conform soliciterii, la acliunile organizate de Polilia Rutierd Ion Creanga sau de cdtre

administratorul drumului public;
e) propune gefului Biroului Rutier din cadrul Polilieilon Creanga, in situalii deosebite,

luarea unor misuri de reglementare, cum ar fi inchidere, restriclionare pentru anumite categorii de

participan(i Ia trafic a circulatiei, in anumite zone sau sectoare ale drumului public;
f) asigurd cunoa$terea gi aplicarea intocmai de citre personalul din subordine a prevederilor

legislatiei rutiere;
g) asigurd instruirea zilnici a polilistilor locali cu privire la cunoa$terea situaliei operative

din zona de competenld 9i periodic instruie$te personalul din subordine cu privire la cunoagterea si

respectarea regulilor de circulalie gi, cu precidere, cu privire la modul de pozilionare pe partea

carosabild gi la semnalele pe care trebuie si le adreseze participanlilor la trafic;
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h) ia misuri pentru ca in exercitarea atribuJiilor ce le revin poliJistii locali care executd

activiteli in domeniul circulaJiei pe drumurile publice si poarte uniforma specifica cu inscrisuri gi

insemne distinctive, conform prevederilor legale;
i) line evidenla proceselor-verbale de constatare a contravenliilor intocmite de personalul

din subordine gi monitorizeaza punerea in executare a amenzilor contravenJionale, cu respectarea
prevederilor legale in domeniul

j) orgarizeaza qi executd controale asupra activitdlii desfrqurate de efectivele din
subordine;

k) analizeazl, lunar activitatea desfbqurati de personalul din subordine in domeniul
circulaliei pe drumurile publice;

l) ia mdsuri pentru ca personalul din subordine sd execute sarcinile ce ii revin in
conformitate cu prevederile legale, sI aibd un comportament civilizat, sd respecte regulile
disciplinare stabilite, propundnd recompense sau, dupS caz, sancliuni corespunzatoare;

m) intocme$te zilnic nota cu principalele evenimente gi o prezinte 9efului poliliei locale.

(2) in exercitarea atribuliilor ce le revin, poliJistii locali care desfEgoara activitdli in
domeniuI circulaliei pe drumurile publice sunt obligali:

a) sA poarte peste uniforma specifici, in funclie de anotimp, vesta sau scurta cu elemente
reflectorizante, pe care este imprimata emblema 'POLITIA LOCALA";

b) sd poarte cascheta cu coafi alb6;
c) si efectueze semnalele adresate participanlilor la trafic, potrivit dispoziliilor legale care

reglementeazi circulaJia pe drumurile publice.
Art, 18 - Coordonatorul structurii de disciplini in constructii $i afisajul stradal se

subordoneazf, gefului poliliei locale qi are urmAtoarele atribulii specifice, in funcJie de
responsabilitdlile incredinJate:

a) organizeazd, planificd, conduce gi controleazd activitatea personalului politiei locale cu
atribu{ii in verificarea gi menlinerea disciplinei in construclii, respectiv in verificarea respectlrii
normelor [egale privind afigajul stradal;

b) asigurd cunoaSterea gi aplicarea intocmai de c[tre subordonaJi a prevederilor legale ce
reglementeazi activitatea compartimentului;

c) asigurd pregdtirea de specialitate a personalului din subordine, in conformitate cu
rematica stabilita:

d) asigurd gi rispunde de utilizarea tehnicii aflate in dotarea compartimentului;
e) gestioneazi gi asigurd circulalia gi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;
f) informeaza de indati conducerea poliliei locale despre toate evenimentele survenite in

activitatea compartimentului gi line evidenla acestora;
g) analizeazd lunar activitatea personalului din subordine;
h) desfrgoar[ activitdli pentru ca intregul personal sd execute corespunzAtor sarcinile ce ii

revin, sd aibd o comportare civilizatd, se respecte regulile disciplinare stabilite, propundnd
recompense gi sancjiuni corespunzAtoare;

i) intocmegte zilnic nota cu principalele evenimente qi o prezintd gefului poliliei locale.

Art. 19 - Coordonatorul structurii de protectie a mediului din cadrul poliliei locale se

subordoneazd gefului poliliei locale qi are urmitoarele atribulii specifice, in funcJie de
responsabilitd{ile incredintate:

a) organizeazl, planific5, conduce qi controleazd activitatea personalului poliliei locale cu

atributii in verificarea gi asigurarea respectdrii legii in domeniul protec{iei mediului,
conform atribuliilor prevdzute de lege;



-07 -
b) asigurd cunoa;terea gi aplicarea intocmai de cdtre subordona{i a prevederilor legale ce

reglementeazd activitatea compartimentului ;

c) asigurd pregAtirea de specialitate a personalului din subordine, in conformitate cu

tematica stabilita;
d) line eviden{a sancliunilor contravenlionale aplicate de personalul din subordine;

e) stabilegte misurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate in dotarea compartimentului Si

rdspunde de modul de indeplinire a acestora;

f) gestioneazd 9i asiguri circulalia gi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

g) informeazi de indatd conducerea poliliei locale despre toate evenimentele survenite in
activitatea compartimentului gi line evidenta acestora;

h) analizeazd lunar activitatea personalului din subordine;
i) desfEqoara activit[li pentru ca intregul personal sl execute corespunzator sarcinile ce ii

revin, s6 aiba o comportare civilizatl, sa respecte regulile disciplinare stabilite, propundnd

recompense si sancJiuni corespunzetoare;
j) intocmeqte zilnic nota cu principalele evenimente qi o prezintd gefului poliliei locale'

Art,20 - Coordonatorul structurii de activitate comerciald se subordoneazd qefului poliliei

locale qi are urmdtoarele atribulii specifice, in funclie de responsabilitdtile incredinlate:

a) organizeazd, planificd, conduce qi controleazi activitatea personalului poliliei locale cu

atribuJii in verificarea activitdlii comerciale;
b) asiguri cunoa$terea gi aplicarea intocmai de cdtre subordonali a prevederilor legale ce

reglementeazd activitatea compartimentului;
c) asigurd pregdtirea de specialitate a personalului din subordine, in conformitate cu

tematica stabilitd;
d) line evidenla sancJiunilor contraven{ionale aplicate de personalul din subordine;

e) stabilegte misurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate in dotarea compartimentului 9i

rdspunde de modul de indeplinire a acestora;

f-; gestioneazd gi asigurl circulalia gi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

g) informeazd de indatd conducerea poliliei locale despre toate evenimentele survenite in
activitatea compartimentului qi line evidenla acestora;

h) analizeazd lunar activitatea personalului din subordine;

ij desfbsoara activitdli pentru ca intregul personal sE execute corespunzAtor sarcinile ce ii
revin, sa aibd o comport are civilizald, si respecte regulile disciplinare stabilite, propundnd

recompense si sancliuni corespunz[toare;
j) intocmeqte zilnic nota cu principalele evenimente gi o prezintd $efului poliliei locale-

Art.2l -
subordoneazd gefului poli{iei locale

responsabilitSlile incredin{ate :

qi are urmdtoarele atribulii specifice, in func{ie
-se
de

a) organlzeaz\, planificd, conduce qi controleazd activitatea personalului poliliei locale cu

atribuJii in domeniul evidenlei persoanelor;

b) asigurd cunoa$terea gi aplicarea intocmai de cdtre funcJionarii publici din polilia locald,

din subordine, a actelor normative ce reglementeazl activilatea de evidenJd a persoanelor;

c) asiguri cunoa$terea gi aplicarea intocmai de citre intregul personal din polilia local[ a

prevedeiilor ligale ce reglementeaia prelucrarea datelor cu caracter personal qi libera circulalie a

acestor date;
d) participd, aldturi de conducerea poliliei locale, la incheierea protocoalelor standard de

.oop"rui. 
"r, 

serviciile publice comunitare locale de evidenli a persoanelor pe linia distribuirii de
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cA(i de alegator qi a punerii in legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate $i a minorilor
peste l4 ani, care nu au acte de identitate;

e) colaboreazi cu gefii serviciilor publice comunitare de evidenld a persoanelor in vederea
realizdrii sarcinilor privind distribuirea cd(ilor de alegdtor qi a punerii in legalitate a persoanelor
cu acte de identitate expirate gi a minorilor peste l4 ani, care nu au acte de identitate;

f) urmdregte gi rispunde de punerea in aplicare de cetre funclionarii publici din polilia
localS, din subordine, a prevederilor protocoalelor standard incheiate cu serviciile publice
comunitare locale de evidenld a persoanelor;

g) line evidenla sancliunilor contraven!ionale aplicate de personalul din subordine;
h) intocmette zilnic nota cu principalele evenimente qi o prezintd qefului politlei locale.

Art. 22 - Personalul contractual care executd activitdti de pazd are urmdtoarele atributii
specifice:

a) verificd, in timpul serviciului, locurile gi punctele vulnerabile, existenla li starea
incuietorilor, a amenajdrilor tehnice gi a sistemelor de pazd gi alarmare gi ia, in caz de nevoie,
mdsurile care se impun;

b) cunoagte prevederile legale privind accesul in obiective gi regulile stabilite in planurile
de pazd;

c) supravegheazd ca persoanele cdrora li s-a permis accesul in incintd, pe baza
documentelor stabilite, sd se deplaseze numai in locurile pentru care au primit permisiunea de
acces;

d) nu pErdsegte postul incredinlat decat in situaliile 9i condiliile prevdzute in consemnul
postului;

e) verificl obiectivul incredinlat spre pazd, cu privire la existenja unor surse care ar putea
produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. in cazul in care acestea s-au produs, ia
primele mdsuri de salvare a persoanelor 9i a bunurilor, precum 9i pentru limitarea consecinjelor
acestor evenimente gi sesizeazd organele competentg;

l) in cazul sivdrgirii unei infracliuni flagrante, ia misuri de predare a fdptuitorului
structurilor Poliliei Roman competente potrivit legii. Dacd liptuitorul a dispdrut, asigurd paza

bunurilor, nu permite pdtrunderea in cAmpul infraclional a altor persoane gi anunld unitatea de

polilie competent5, intocmind totodatd proces-verbal cu cele constatate;
g) face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictd a prevederilor legale.

activitAti:
a) aclioneazd in zona de competenle stabilita prin planul de ordine qi sigurantl publicd al

Comunei Ion Creanga pentru prevenirea qi combaterea faptelor antisociale, precum qi pentru

menJinerea ordinii 9i linigtiipublice sau curdleniei localitltii;
b) intervin la soliciErile dispeceratului Ia evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenta

112, pe principiul "cel mai apropiat polilist de locul evenimentului intervine", in funcJie de

specificul atribu{iilor de serviciu stabilite prin lege gi in limita competenlei teritoriale;
c) aciioneazd, in condiliile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea

persoanelor gi a bunurilor urmArite in temeiul legii;
d) participd la executarea mdsurilor stabilite in situajii de urgenld;
e) in cazul constatdrii in flagrant a unei fapte penale, imobilizeazd fEptuitorul, iau mdsuri

pentru conservarea locului faptei, identifica martorii oculari, sesizeazd imediat organele
competente gi predau {Eptuitorul Poliliei Ion Creanga , pe bazd de proces-verbal, in vederea

continudrii cercetArilor;
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I conduc la sediul poliliei locale/ Poliliei lon Creanga, persoanele suspecte a caror
identitate nu a putut fi stabiliti, in vederea luirii mdsurilor ce se impun;

g) verifici gi solulioneazi sesizdrile gi reclamatiile primite din partea cetAlenilor, legate de
problemele specifi ce compartimentului,

h) indeplinesc orice alte atribulii stabilite prin lege.

Art.24 - Aspectele referitoare la modul de elaborare a planului de ordine gi siguranll
publicd se reglementeazd prin ordin al ministrului administraliei qi internelor, emis in termen de
30 de zile de la data intrdrii in vigoare a regulamentului-cadru al poliliei locale aprobat prin
Hotdr6rea Guvernului nr. 13321201 0 .

Art. 25 - Politistii locali cu atributii in domeniul protectiei mediului desfbsoard urm[toarele
activitdti:

a) verificd respectarea programului de lucrdri privind asigurarea curlteniei stradale de cdtre
firmele de salubritate;

b) verificd respectarea mdsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la
toaletarea spaJiilor verzi, de c6tre firmele abilitate;

c) verificd respectarea obligaliilor privind intrelinerea curdJeniei de cdtre instituliile
publice, operatorii economici, persoanele fizice gijuridice, respectiv curilenia faladelor, a locurilor
de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospod6regti, a terenurilor aferente imobilelor pe
care le delin sau in care funclioneazd, a trotuarelor, a rigolelor, a clilor de acces, a parcdrilor, a
terenurilor din apropierea garajelor gi a spaliilor verzi;

d) verifici respectarea normelor privind pdstrarea curdleniei in locurile publice;
t) verific[ respectarea normelor privind pdstrarea curdleniei albiilor rdurilor gi a cursurilor

de ape ce traverseazA comuna Ion Creanga ;

g) vegheazd la respectarea normelor privind protejarea gi conservarea spaliilor verzi;
h) vegheaza la aplicarea legislaliei in vigoare privind deversarea reziduurilor lichide 9i

solide pe domeniul public, in ape curgetoare gi in lacuri;
i) verificd respectarea prevederilor legale de mediu de citre operatorii economici, in limita

competenlelor;
j) constatd contravenjii gi aplici sancliuni contravenlionale pentru incalcarea prevederilor

lit. a)-i).

Art. 26 - Politistii locali cu atributii in domeniul activitltii comerciale desfdsoari
urm[toarele activit6li:

a) constatl contravenlii 9i aplici sancliuni contravenlionale pentru incalcarea regulilor de

comerf stabilite prin lege, in limita competentrelor specifice ;

b) urmdresc dezvoltarea ordonatd a comerfului gi desfbgurarea activitdiilor comerciale in
locuri autorizate de primar in vederea elimindrii oricdrei forme privind comer[ul ambulant
neautorizat;

c) controleazd respectarea normelor legale privind comercializarea produselor
agroalimentare qi industriale in piele gi in obor;

d) colaboreazi cu organele de control sanitare, sanitar-veterinare qi de proteclie a

consumatorilor, in exercitarea atribuliilor de serviciu;
e) controleaze modul de respectare a obliga{iilor ce revin operatorilor economici cu privire

la afigarea prelurilor:
f) verificd dacd in incinta unitdlilor de invalemant, a cdminelor qi a locurilor de cazare

pentru elevi gi studenti, precum gi pe aleile de acces in aceste institulii se comercializeazd sau se
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expun spre venzare beuturi alcoolice, tutun, etnobotanice;

g) verificd modul de respectare a normelor legale privind amplasarea materialelor
publicitare la tutun si bduturi alcoolice;

h) verifici gi solulioneaza sesizirile gi reclamaJiile primite din partea cetalenilor, legate de
problemele specifi ce compartimentului.

Art.27 - Polilistii locali cu atribulii in domeniul disciolinei in constructii si afisajului
stradal des{E$oard urmitoarele activit[ti:

a) constate contraventii in cazul nerespecterii normelor privind executarea lucririlor de

construclii gi stabilesc mlsurile necesare intrdrii in legalitate, in conditiile legii;
b) verificd existenla autorizaJiei de construire gi respectarea documentaliei tehnice

autorizate pentru lucrarile de construc(ii;
c) verifi cd Iegalitatea amplasdrii materialelor publicitare;
d) verificd qi identific[ imobilele gi imprejmuirile aflate in stadiu avansat de degradare;

e) verificd qi solulioneazl sesizarile gi reclamatiile primite din partea cetetrenilor, legate de
problemele specifi ce compartimentului.

Art. 28 - Poliliqtii locali cu atribujii
urmatoarele activitlli:

a) coopereaza in vederea verificdrii

in domeniul evidenlei persoanelor desligoard

datelor cu caracter personal cu autoritdlile
administratiei publice centrale gi locale competente, cu respectarea prevederilor Legli nr.677/2001
pentru protecJia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal gi libera
circulalie a acestor date, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

b) constate contravenliile date in competenla $i aplica sancliunile, potrivit legii;
c) verificd gi solulioneazd sesizdrile gi reclamaliile primite din partea cetAlenilor, legate de

problemele specifi ce comparlimentului.

Art. 29 - Personalul contractual din cadrul politiei locale asisurS paza bunurilor si

obiectivelor stabilite de Consiliul Local Ion Creanqa. prin hot6rAri, cu respectarea prevederilor

lesale in domeniu.

Art. 30 - Polilia locali poate asigura, in condiliile legii, paza transporturilor bunurilor gi a
valorilor, constand in sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte inscrisuri de valoare, bijuterii,
metale gi pietre prelioase, apar{inAnd comunei Ion Creanga.

Art.31 - (1) Pe timpul desfbguririi activitelilor de serviciu, pe raza comunei Ion Creanga,

personalul poliliei locale folosegte autovehicule cu inscriplia "POLITIA LOCALA", urmat de

"COMUNA ION CREANGA'. Literele care compun inscripJia trebuie sd fie de culoare neagre, pe

fond alb. 9i sa aiba aceleaqi dimensiuni.
(2) Autovehiculele de patrulare sunt echipate, in mod obligatoriu, cu dispozitive de

iluminare pentru emiterea de semnale speciale de avertizare luminoasS, de culoare albastrd gi cu

mijloace speciale de avertizare sonord.

Art.32 - (l) Personalul poliliei locale care a ibcut uz de armi este obligat sd actioneze

imediat pentru a se acorda primul ajutor gi asistenJd medicald persoanelor rdnite.
(2) Personalul poliliei locale care a fdcut uz de armd este obligat sd anunte de indati Polilia

Comunei lon Creanga, indiferent daci au rezultat sau nu victime ori pagube materiale, conform
prevederilor Legii nr.29512004 privind regimul armelor 9i al muniliilor, cu modificdrile 9i
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completdrile ulterioare.

(3) Fiecare situalie in care s-a fi.cut uz de armd se raporteaz5 de urgenJl pe cale ierarhicd.
De indati ce este posibil, raportul se intocmegte in scris.

(4) Dacd in urma uzului de arma se produce moartea sau vetdmarea unei persoane, fapta se

comunicA de indatd procurorului competent, potrivit legii.

Art. 33 - Atribuliile personalului, altul decat cel prevhzut in prezentul capitol, incadrat in
polilia locald se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat de cdtre Consiliul
Local lon Creanga.

CAPITOLULV

Regulamentul de organizare Si funclionare a dispeceratelor in cadrul poliliei locale

Art. 34 - Polilia Locald lon Creanga se vor infiinla dispecerate proprii, pentru:
a) coordonarea activitnlii personalului propriu gi intervenlia la evenimente, verificarea in

baza de date a Ministerului Administraliei gi Intemelor a persoanelor gi autovehiculelor oprite
pentru verificdri, in condiliile legii 9i ale protocoalelor de colaborare incheiate cu structurile
abilitate din cadrul ministerului;

b) interventia la obiectivele asigurate cu pazd aflate in proprietatea gi/sau administrarea
primdriei sau a altor servicii/institulii publice de interes local.

Art. 35 - (1) Proiectarea, modificarea, instalarea, conectarea 9i intrelinerea sistemelor de
alarmare la obiectivele asigurate cu pazi de cdtre polilia locali se realizeazd de cltre societeli
licenJiate in domeniul sistemelor de alarmare impotriva efracliei, in condiliile stabilite de cadrul
legal privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor qi proteclia persoanelor.

(2) Funclionarea dispeceratelor de monitorizare ale poliliei locale prevdzute la art.34 lit.
b) asigur[ preluarea directA a semnalelor de la sistemele conectate, verificarea gi alertarea
echipajelor de interventie.

(3) La dispeceratele de monitorizare ale poliliei locale prevAzute la art. 34 lit. b) se

conecteazi doar obiectivele asigurate cu paza de politia locald.
(4) Atribuliile poliligtilor locali din cadrul dispeceratelor Poliliei Locale Ion Creanga sunt :

a) sd se prezinte la serviciu in condilii corespunzdtoare pentru indeplinirea indatoririlor ce

ii revin gi se nu consume bduturi alcoolice pe timpul executdrii sarcinilor de serviciu;
b) sa poarte,pe timpul executarii serviciului,uniforma,armamentul,mij loacele de

autoaparare gi imobilizare,radiotelefonul portabil 9i documentele necesare;

c) la intrarea in serviciu sd verifice locurile gi punctele vulnerabile,existenla $i starea

incuietorilor,a amenajdrilor tehnice gi a sistemelor de pazd gi alarmare qi sd ia,in caz de

nevoie,misurile ce se impun;
d) sd cunoascd prevederile legale privind accesul in obiective qi regulile stabilite in

planurile de pazl;
e) sd supravegheze ca persoanele cerora Ii s-a permis accesul in incinti,pe baza

documentelor stabilite,sd se deplaseze numai in locurile pentru care au primit permisiunea de

acces;

0 se execute serviciul in postul in care a fost repartizat conform buletinului postului ;

g) sA nu pdrAseasci postul incredintat dec6t in condiliile gi situajiile prevdzute in consemnul



-12-
postului;

h) sd verifice obiectivul incredinlat (sediul Poliliei Comunitare) cu privire Ia existenla unor
surse care ar putea produce incendii,explozii sau alte evenimente grave.in cazul in care acestea s-
au produs,sd ia primele mdsuri de salvare a persoanelor gi a bunurilor,precum $i pentru limitarea
consecinlelor acestor evenimente qi sd sesizeze organele competente;

i) si facd uz de armamentul din dotare 9i de mijloacele de autoapdrare din dotare numai cu
respectarea stricti a prevederilor legale;

j) indeplineqte orice alte atribulii stabilite prin dispoziliile qefilor ierarhici;
k) pe timpul executdrii serviciului ii este interzis se incredinleze arma altei persoane,sd

intreprinde ac(iuni care nu au legdturi cu indeplinirea indatoririlor de serviciu,si incredinleze fEri
aprobarea superiorului ierarhic postul unei alte persoane 9i sd pirdseascl postul inainte de ora
stabiliti prin consemn sau prin buletinul postului,ori inainte de a fi schimbat;

l) se subordoneazd direct sefului de birou sau personalului desemnat in acest sens;
m) este receptiv Ia doleanlele cetilenilor,discutd respectuos gi ferm cu acegtia;
n)dacb este posibil 9i legal,solulioneazd in cel mai scurt timp reclamaliile,primite prin

inqtiinlarea echipajelor din teren;
o) in situalii deosebite,cu caracter grav,ingtiinleazd de indati conducerea Poliliei

Comunitare, transmite imediat dispozitiile primite de la aceasta;
q) verificd la intrarea in serviciu gi ori de cdte ori este necesar materialele qi tehnica din

dotarea camerei ofilerului de serviciu pe unitate,raportAnd despre eventualele nereguli;
p) distribuie armamentul $i tehnica din dotare personalului Poliliei Comunitare pe bazd de

tichet personalizat sau semnaturA.Nu permite intrarea personalului de execulie in camera ofilerului
de serviciu pe unitate, decdt in cazuri deosebite;

r) alarmeazd la ordin (dispozilie), in primd fazd gefii de grupd gi in cel mai scurt timp
posibil,tot efectivul disponibil;

s) line evidenla proceselor-verbale de contraventrie intocmite,le inregistreazl,le urmdre$te
finalitatea gi trece la executarea silitd a acestora in cazul in care nu au fost pl[tite,conform
o.G.212001:

g) line evidenla $i inregistreazd toate reclamaliile primite,precum $i contestaliile la
procesele-verbale de contravenlie gi le inainteazd,prin aparatul de specialitate al primarului
comunei Ion Creanga ,Judecdtoriei Roman;

t) gestioneazd bunurile din camera de corpuri delicte,line evidenta acestora 9i a

echipamentului din dotare;

!) predd Si primegte corespondenla din cadrul Poliliei Locale;
u) la primirea semnalului de alarmare sau pitrundere prin efrac{ie in Primiria lon Creanga

va proceda la:
- alarmarea subunitalilor din teren ( toate patrulele auto - pane h orele 220012300 - sau

pedestre);
- anun{irea ofi{erului de serviciu de la Poli{ia Na}ionalS;
- aducerea la cunogtinla conducerii Poliliei locale.
v) executl serviciul la dispeceratul Poliliei locale in cazul in care unul dintre dispeceri este

in concediu de odihn5, pe caz de boal5 sau situatii deosebite;
x) executi dispoziliile legale ale gefilor ierarhici.

Art.36 - (1) Polilia localS monitorizeazd sistemele de alarmare la obiectivele asigurate cu
pazi de citre aceasta, indeplinind cumulativ urmitoarele condilii:

a) dejine tehnica necesard recepJionirii semnalelor de la sistemele proprii, in conformitate
cu standardele europene sau na!ionale in vigoare;



_13_

b) deline personal angajat qi avizat, necesar pentru asigurarea programului permanent al
dispeceratului;

c) dispune de un sediu corespunzdtor standardelor in vigoare;
d) deline echipamente de comunicalii pentru alertarea echipajelor mobile de interventie cu

posibilitatea asigurdrii timpilor stabilili.
(2) Convorbirile dispecerului se inregistreazd 9i se arhiveazi pe o perioadd de 30 de zile.

Art. 37 - (l) Regulamentul de organizare gi lunctionare a dispeceratului prevaztt la art. 34-
36 face parte integrantd din regulamentul de organizare gi funcjionare a poliliei locale.

(2) Intervenlia la obiectivele asigurate cu pazd de cdtre polilia locald se realizeazd prin
personalul contractual care indeplineqte atribuiiile prevezute la art. 6 lit. h) din Legea nr. 155/2010,
precum gi prin poliliqti locali.

CAPITOLULVI

Mijloacele din dotare

Art. 38 - (l) Poliligtii locali gi personalul contractual din polilia locald cu atribulii in
domeniul pazei bunurilor qi obiectivelor de interes local au dreptul la uniformi de serviciu de
proteclie specificd locului qi condiliilor de desfEgurare a serviciului, care se acordd gratuit din
resursele financiare ale Primdriei comunei Ion Creanga.

(2) Articolele din care se compune uniforma gi durata maximd de uzura sunt prevbzute in
anexa nr. 1.

(3) Descrierea uniformei de serviciu, a legitimaliei de serviciu gi a insemnelor distinctive
de ierarhizare ale poliligtilor locali qi ale personalului contractual cu atribulii in domeniul pazei

bunurilor gi a obiectivelor de interes local sunt prevdzute in anexa nr.2.
(4) Uniforma qi insemnele distinctive se poartd in timpul executdrii serviciului, iar in

situalia in care sediile nu sunt dotate cu vestiare, acestea pot fi purtate gi pe timpul deplasirii pdnd

la serviciu qi de la serviciu la domiciliu sau la regedinld, dupd caz.

Art. 39 - Procurarea de arme gi munilii pentru dotarea personalului propriu al poliliei
locale se face in condiliile art. 68 din Legea nr. 29512004, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare.

Art.40 - Evidenlele gi modul de pdstrare gi asigurare a securitAlii armelor qi a munitiilor
de{inute de polilia locall se realizeazl in condiliile art. 68 din Legea nr. 29512004, cu modificdrile
gi cornpletArile ulterioare, qi ale prezentului regulament.

Art. 41 - (1) Poliligtii locali cu atribulii in domeniul asiguririi ordinii qi linigtii publice care

au oblinut certificatul de absolvire a programului de formare initialS prevdzute de lege pot fi dotali
cu arme letale de aplrare gi pazd sau cu arme neletale destinate pentru autoapdrare, in vederea
desfdgurdrii activitililor specifice, cu aplicarea corespunzetoare a prevederilor art. 69 si 70 din
Legea nr. 29512004, cu modificdrile gi completlrile ulterioare.

(2) Personalul contractual care desfhgoari activitdji de pazd qi care a fost atestat

profesional potrivit prevederilor Legii nr. 33312003, cu modificirile gi completdrile ulterioare,
poate fi dotat cu arme letale de apdrare gi pazd sau cu arme neletale destinate pentru autoaparare,

in vederea deslEgurerii activitAlilor specifice, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 69 si
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70 din Legea nr. 295/2004, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

Art.42 - (1) in exercitarea atribuliilor de serviciu, poliligtii locali qi personalul contractual
cu atribuJii in domeniul pazei bunurilor 9i a obiectivelor de interes local pot purta in timpul
serviciului o singurd armd din dotare, precum gi cantitatea de cel mult 12 cartuqe.

(2) Arma prevezutd la alin. (l) poate fi purtatd numai de c5tre titular, cu indeplinirea
condiliilor prevezute la art. 33 alin. (3) din Legea nr.295/2004, cu modificirile 9i completdrile
ulterioare.

Art. 43 - in vederea asigurdrii manipuldrii armamentului din dotare in condilii de
securitate, structurile de poliJie locali sunt obligate:

a) si desfEgoare activitAli de verificare a personalului dotat cu arme pi munilii, precum gi a
stdrii tehnice a armelor gi a muniliilor, in condiliile art. 7l din Legea nr. 295/2004, cu modificirile
gi completirile ulterioare;

b) si prezinte, la solicitarea inspectoratului de politie judetean, fiecare arma letald de

apdrare gi pazd delinutd, impreund cu cdte 5 cartule corespunzdtoare calibrului fiecarei arme, in
vederea inregistrdrii proiectilului qi a tubului-martor in evidenlele operative ale Inspectoratului
General al Poliiiei Romine.

Art,44 - Conducerea poliliei locale trebuie sd ia mdsurile ce se impun pentru organizarea
unei evidenle riguroase a armamentului, a muniJiilor gi a mijloacelor cu acliune iritant-
lacrimogeni din dotarea personalului gi a structurilor proprii, pdstrarea in condilii de deplind
siguranJl, portul, manipularea gi folosirea lor in strictd conformitate cu dispoziliile legale, in
scopul prevenirii pierderii, sustragerii, instrdindrii, degradirii gi producerii de accidente sau orice
alte evenimente negative, potrivit legilor, ordinelor gi instrucliunilor de specialitate in vigoare.

Art. 45 - (1) Locurile de pdstrare a armamentului, a muniliilor gi a mijloacelor cu acliune
iritant-lacrimogeni din dotarea personalului gi a structurilor proprii, precum gi gestionarea

materialelor respective se stabilesc la inceputul hecdrui an calendaristic ai ori de cate ori este

necesar, prin dispozilia primarului.
(2) Dotarea individuald a personalului 9i asigurarea cu armament, munilii qi mijloace cu

acliune iritant-lacrimogend sunt stabilite in strictd conformitate cu prevederile normelor, ale

tabelelor de inzestrare 9i cu dispoziliile tehnice de aplicare a acestora.

Art. 46 - (1) Odatb cu primirea armamentului, a muniliei gi a mijloacelor cu acliune iritant-
lacrimogend, personalul se instruieqte de cdtre gefii nemijlocigi asupra modului de predare-prim ire,

purtare gi pestrare, funcJionare, asupra regulilor de mdnuire, a condiliilor legale in care se poate

face uz de arma $i a mesurilor de prevenire qi limitare a accidentelor.
(2) inaintea qi dupd executarea misiunilor, a qedinJelor de pregdtire gi tragere, de instrucJie

qi a altor activitdli la care se folosesc armamentul gi muniliile se verificd existenla $i starea tehnice
a acestora, precum gi modul cum sunt cunoscute fi respectate regulile de p[strare, purtare 9i
manipulare a lor.

Art. 47 - Personalul care are in dotare armament, munilii qi mijloace cu acliune iritant-
lacrimogen5, precum gi cel care participi la exploatarea acestor categorii de bunuri materiale este

obligat s[ respecte regulile prevAzute in precizirile qi dispoziliile tehnice specifice, precum 9i pe

cele stabilite in documentalia tehnicd a fiecirui mijloc in parte. Pe timpul indeplinirii misiunilor
personalul este obligat sd manifeste maximum de vigilenld in scopul inldturdrii oricdrei posibilitAli
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de sustragere, instrdinare sau folosire de cdtre persoane neautorizate ori de producere a unor
accidente sau alte evenimente negative.

Art. 48 - (l) Armamentul, muniliile gi mijloacele cu acliune iritantJacrimogen[ se

pdstreazd in incdperi special destinate, care prezintd o deplin[ siguran![ gi au amenajate dulapuri
rastel, figete sau l6zi din metal, prevdzute cu un sistem de inchidere sigur6, incuiate qi sigilate.

(2) Un rdnd de chei de la sistemul de inchidere a acestor inc[peri se pastreazd permanent,
in plicuri sau cutii sigilate, la ofilerul de serviciu.

Art. 49 - (1) incdperile destinate pdstrdrii armamentului, muniliilor qi mijloacelor cu
acliune iritant-lacrimogend trebuie prevdzute cu gratii qi grilaje, montate la toate ferestrele qi uqile
de acces, iar gurile de aerisire cu plase sau site metalice. in situaJia in care uqile de acces sunt
confecjionate din metal de cel putin 5 mm grosime, nu este obligatorie montarea grilajelor.

(2) Uqile 9i grilajele sunt previzute cu cdte dou6 incuietori sigure.
(3) Grosimea barelor gratiilor qi a grilajelor trebuie si fie de minimum l0 mm, iar

dimensiunile maxime ale ochiurilor acestora de 150 x 150 mm. Gratiile 9i grilajele trebuie sd fie
incastrate in zid, iar balamalele se monteazl astlel incdt sd nu permitd scoaterea 1or.

(4) Zilnic, la inceputul qi la terminarea programului de lucru, gestionarii bunurilor
materiale verificd starea sigiliilor gi a sistemului de alarmd.

Art. 50 - (1) Uqile de acces in depozitele, magaziile qi incdperile unde se pdstreaza

armament, munilii gi mijloace cu ac{iune iritantJacrimogend, precum gi ferestrele acestora trebuie
prevdzute cu sisteme de alarmd contra efracliei.

(2) Sistemele de alarmare trebuie cuplate la camera ofilerului de serviciu.

Art. 5l - (1) Pe timpul c6t nu se afld asupra poli{iqtilor locali 9i asupra personalului

contractual cu atribulii in domeniul pazei bunurilor gi a obiectivelor de interes local, armamentul qi

munilia din dotarea individuali, precum gi mijloacele cu acJiune iritant- lacrimogend se pAstreazl

in incdperi special amenajate sau la ofilerul de serviciu. Armamentul se pdstreaza in rastele, figete

sau l6zi metalice prevAzute cu tabele aprobate de gefii poliliilor locale, ce cuprind seria

armamentului gi de{indtorul.
(2) Muni{ia se pastreazd in inciperi separate de armament, in lizi metalice previzute cu

incuietori adecvate. in documentul de predare-preluare a serviciului de zi se consemneazd

cantitativ armamentul gi munilia existente la ofilerul de serviciu.
(3) Munilia qi mijloacele cu acliune iritantJacrimogenA se p6streaza in aceeaqi camera cu

armamentul, in ldzi metalice separate, prevdzute cu incuietori sigure. Mijloacele cu acliune iritant-
lacrimogend se pistreazi in ambalajele originale.

Art. 52 - Distribuirea armamentului, a muniliilor gi a mijloacelor cu acliune iritant-
lacrimogend din dotarea personalului poliliei locale cu drept de utilizare a acestor mijloace de

apdrare, precum $i retragerea acestora se fac, indiferent de situalie, pe bazd de tichet inlocuitor,
semndtura in registrul special destinat gi/sau documente justificative'

Art. 53 - Predarea armamentului gi a muni{iilor se face numai personalului nominalizat sau

inlocuitorilor de drept ai acestuia.

Art. 54 - (1) Tichetele inlocuitoare pentru predarea-preluarea armamentului 9i a muniliilor
din dotarea individuald a personalului se iau in eviden{i in registrele special destinate lucrului cu
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documente clasificate.
(2) Tichetele inlocuitoare se elibereazd separat pentru predarea-preluarea armamentului,

respectiv a muniliilor din dotare, 9i cuprind urmdtoarele menliuni: denumirea poliliei locale,

gradul, numele gi prenumele poliliqtilor locali qi ale personalului contractual cu atribuiii in
domeniul pazei bunurilor gi a obiectivelor de interes local, tipul gi seria armei, respectiv numdrul
de cartuge, semndtura gefului poliliei locale cu gtampila unitdlii, precum 9i semndtura de primire a

posesorului.
(3) Cu ocazia inventarierii documentelor clasificate, la controale, convocdri gi alte

asemenea activititi, se verific[ existenta gi starea tichetelor qi se iau mdsuri de inlocuire a celor
necorespunzdtoare.

Art. 55 - (1) Portul armamentului, al muniliilor gi al mijloacelor cu acliune iritant-
lacrimogend din dotarea individuald a personalului este permis numai in interes de serviciu, cu

aprobarea qefilor poliliei locale din care face parte.
(2) La terminarea misiunii sau a serviciului, armamentul, muniliile gi mijloacele

cuacliune iritant-lacrimogeni se predau ofilerilor de serviciu de la care au fost primite.

Art. 56 - (1) La uniforma de serviciu, pistolul se poade, in mod obligatoriu, numai in toc, pe

centurd.
(2) Incdrcdtoarele cu cartu$e se pestreazt unul introdus in pistol, iar celalalt in locaqul previzut din

tocul de purtare.

Art. 57 - (1) Pierderea, sustragerea, instrdinarea, degradarea sau folosirea abuzivd a armamentului, a

muniliilor gi a mijloacelor cu acjiune iritant-lacrimogend din dotare constituie evenimente deosebite, abateri

de la normele legale, ordinea interioard qi disciplind, care atrag, potrivit legii, dupd caz, rispunderea

materialS, disciplinard sau penalS.

Q) Cazurile de pierdere, sustragere, instrdinare, degradare sau folosire abuzivd a armamentului, a

muniliilor gi a mijloacelor cu actiune iritant-lacrimogend se raporleazb imediat, pe cale ierarhici, iar qefii

compartimentelor funclionale, impreund cu persoanele desemnate, dispun mdsuri de cercetare pentru

elucidarea completd a cazurilor gi sanctionarea celor vinova{i, potrivit competenlelor.

Art. 58 - $eful poliliei locale dispune retragerea armamentului 9i a muniliilor din dotarea

personalului care se afld in cercetare penali, dacd se constatS cd prezintd pericol pentru siguran{a proprie

sau a altor persoane ori in alte situalii care impun aceasta mdsura.

Art. 59 - Normele de dotare cu armament gi mijloace specifice de proteclie a pol(iqtilor locali 9i a

personalului cu atribulii in domeniul pazei bunurilor qi a obiectivelor de interes local sunt previzute in
anexa nr. 3.

CAPITOLULVII

Drepturile Si recompensele care se pot acorda poli|iStilor locali

Art. 60 - (1) Recompensarea poliligtilor 1o cali se realizeazd in scopul recunoagterii publice in cadrul

comunit6lii profeiionale 9i in societaie, dacd este cazul, a meritelor celor care se evidenliazd in indeplinirea

atribuliilor, a misiunilor sau pe timpul acjiunilor organi zale in zona de competenl5 a politiei locale.

(2) Recompensele au caracter moral sau material, dupd caz.
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(3) Recompensarea poliligtilor locali trebuie sa se bazeze pe principii care vizeaz6. obiectivitatea,

ech itatea gi principialitatea acorddrii recompenselor.

Art. 6l - La stabilirea gi acordarea de recompense sau la formularea de propuneri in acest sens se au
in vedere urmdtoarele elemente:

a) comportamentul polilistului local;
b) prestatia profesionali generali a polilistului local qi modul de indeplinire a atribuIiilor/misiunilor;
c) electul motivator pe care recompensarea il poate produce asupra celorlalli poliligti Iocali;
d) posibilitatea ca recompensa acordate sd determine eficientizarea activitdlii polilistului local.

Art. 62 - Recompensele care se pot acorda poliligtilor locali sunt urmltoarele:
a) ridicarea unei sancliuni disciplinare aplicate anterior - precedd acordarea unei alte recompense. Se

acordd pe timpul perioadei cAt sancfiunea igi produce efectele qi determina incetarea imediatd a acestora. Se
acordd de $eful care a aplicat sanctiunea disciplinara ce urmeazi a fi ridicatd sau de cdtre noul gef care
indeplinegte atribuliile aceleia$i lunclii. ln situalia in care poli(istul local a fost mutat. ridicarea sancliunii se

acordA ca recompensd de cdtre qeful care indeplinegte funclia similar[ celui care a aplicat sancliunea
disciplinard;

b) felicitdrile - pot fi scrise sau verbale, se acordd pentru indeplinirea deosebita a atributriilor $i a
misiunilor gi se aduc la cunogtin!5 individual sau in fala personalului;

c) titlurile de onoare - se confere poliliqtilor Iocali pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament
gi pentru merite deosebite in indeplinirea unor atribulii sau a unor misiuni:

d) insemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, al insignelor sau altele asemenea, gi diplomele de merit
- se acorda pentru oblinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competilii sportive,
manifestdri cultural-artistice gi sociale cu prilejul unor aniversiri gi la finalizarea unor acliuni/misiuni;

e) recompensele materiale - se acorda poliligtilor locali care s-au evidenliat prin oblinerea de
rezultate exemplare in activitate, in conformitate cu legea-cadru privind salarizarea unitari a personalului
pldtit prin fonduri publice.

Art. 63 - Asistenja juridicd va fi asigurati de serviciul juridic contencios din cadrul aparatului de
specialitate al primaruluicomunei Ion Creanga.

Art, 64 - (1) PoliJigtii locali au dreptul la despigubiri de via1d, de sdndtate 9i de bunuri, pentru
daunele suferite in exercitarea atribuJiilor de serviciu. Asigurarea de viald se incheie de citre comuna Ion
Creanga pentru toli polili$tii locali care intrd in contact cu cetd{enii.

(2) Asigurarea desplgubirilor prevAzute la alin. (1) implicd acordarea unor sume de bani pentru
poliligtii locali sau, in cazul decesului, pentru familiile acestora, in situalia producerii riscurilor specifice
activitalii de polilie localb.

Art. 65 - (l) Despngubirile se acordd, in limita bugetului aprobat de Consiliul local lon Creanga,
pentru urmitoarele categorii de riscuri :

a) rinirea polilistului local;
b) invaliditate de gradul I;
c) invaliditate de gradul ll;
d) invaliditate de gradul Ill;
f) prej udicii aduse bunurilor.

(2) in sensul alin. (1), termenii gi expresiile de mai jos au urmdtoarele semnificalii:
a) polilist local rdnit - polilistul local supus in timpul sau in leg6turd cu exercitarea atribuliilor de
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serviciu, independent de voinla lui, efectelor unor cauze vdt5matoare, in urma cdrora ii este afectattr integritatea
anatomicd 9i/sau funclional6 a organismului;

b) polilist local invalid - polilistul local rdnit clasat inapt pentru indeplinirea atribuliilor de serviciu de cate
comisiile de expertizi medicald gi evaluare a capacitdtii de muncd;

c) poliJist local decedat - poliJistul local care qi-a pierdut viala in urma unui accident, in timpul sau in
legaturi cu exercitarea atribuliilor de serviciu;

d) bun - construclii cu destinalia de locuit pentru polilist gi familia sa, precum gi anexele acestora, vehicule
aflate in proprietatea sau folosin{a poli{istului.

Art. 66 - (1) Despdgubirile acordate in situalia producerii riscului prevdzut la art. 65 alin. (l ) lit. a) acopera, in
limita bugetului aprobat de consiliul local, toate cheltuielile legate de:

a) tratamentul in larA sau in strdinAtate, in cazul in care acesta nu poate fi efectuat in !ar6;
b) tratamentul de recuperare in unitdli medicale din lard sau din strdinatate;
c) protezele, ortezele gi alte dispozitive medicale de profil din IarA sau din strainatate;
d) transpoftul dus-intors pAnd la,lde la unitatea medicali care va asigura efectuarea tratamentului, atat pentru

polilistul local, cat gi pentru insotitor, cdnd situalia o impune.
(2) In situalia producerii qi a unuia dintre riscurile prevdzute la art. 65 alin. (1) lit. b)-d), polilistului local i se

acordd, in limita bugetului aprobat de consiliul local, qi despdgubiri in suma de pAnd la:
a) 10.000 euro, echivalentul in lei la data plafii - pentru invaliditate de gradul I;
b) 8.000 euro, echivalentul in lei la data pl4ii - pentru invaliditate de gradul al IIJea;
c) 6.000 euro, echivalentul in lei la data pldlii - pentru invaliditate de gradul al III-lea.
(3) Despdgubirea acordatd in situalia producerii riscului prevdzut la art. 65 alin. (l) lit. e) constA intr-o sumA

de pdnd la 20.000 euro, echivalentul in lei la data plSlii, $i se pldteite familiei poli{istului local decedat.
(4) Despdgubirea acordat6 in situalia producerii riscului prevazut la art. 57 alin. (l) lit. f) nu poate depigi

suma necesard pentru aducerea bunului in starea iniliald sau inlocuirii acestuia in caz de distrugere.

Art. 67 - (1) Despdgubirile acordate in baza prezentului regulament constituie forme de sprijin cu destinalie
speciald.

(2) Desplgubirile prevdzute la art. 66 se acordd pentru fiecare eveniment asigurat in parte.
(3) Despdgubirile prevAzute la art. 66 alin. (4) nu se acordd in cazul in care prejudiciul prevdzut la art. 65

alin. (l) lit. f) este acoperit pa4ial sau in totalitate ca urmare a existenlei unei asigurdri in sistemul privat.

Art. 68 - Pentru toate sumele de bani pldtite ca despdgubiri in temeiul prezentului regulament, Consiliul Local
Roman va inilia demersuri pentru recuperarea sumelor pldtite de la persoanele care se fac vinovate de producerea

prejudiciilor.

CAPITOLULVIII

Dispozitii Jinale

Art. 69 - Preluarea personalului politiei comunitare, precum gi a personalului din structurile aparatului de

specialitate al primarului responsabil cu controlul privind disciplina in construcJii, protectia mediului gi come(, in
conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 155/2010, autoritafle administraliei publice locale au
obligalia de a solicita Agenliei Nalionale a Funclionarilor Publici echivalarea funcliilor specifice de polilist local cu
funclii publice generale, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr 188/1999, republicati, cu
modifi cdrile pi completdrile ulterioare.

Art 70 - Modul de organizare, structura funclionalS gi numdrul de posturi ale Poliliei locale sunt prevdzute

in anexa 4.

Art. 7l - Anexele nr. I - 4 fac parte integantd din prezentul regulament.



Anexa nr.2 la Regulamentul de organizare si functionar€ a Politiei locale lon Creanga

Descrierea uniformei de serviciu, a legitimatiei de serviciu si a
insemnelor distinctive de ierarhizare ale politistilor locali si
ale personalului contractual cu atributii in domeniul pazei

bunurilor si a obiectiyelor de interes local

A. Uniforma de serviciu
Uniforma de serviciu pentru personalul poliliei locale este confecJionatl in varianta vari-iarnd 9i se

compune din:

- Haina./Sacoul se confeclioneaza din stofa/tergal de culoare neagra, in varianta de vara, respectiv iama.
Croiala este dreaptd, pulin cambrata in talie (pentru a acoperi in intregime bazinul). Se incheie la un

rand de nasturi. Spatele hainei se confeclioneazd din doua buclfi, avand cusdtura pe mijloc, frrd qli1. Are in
partea inferioarA, lateral, dou6 buzunare ascunse, prevazute cu clapi.

Haina./Sacoul este prevdzuta/prevdzut pe umeri cu platca pentru epoleli. Haina/Sacoul se poarta cu
c5mafa de culoare bleu gi cravata de culoare neagrd.

- Pantalonul, in varianta vara-iamA, se confecJioneazd din aceleagi materiale ca ti haina, fiind de culoare
neagr5, cu vipu$ca de culoare gri inclusa in cusatura. Are croiala dreaptd, f6ri maniet6, lungimea poate ajunge
pana la parlea superioard a tocului incdllimintei, iar llrgimea ei este intre 210-250 mm, in mport cu talia.

Pantalonul este prevdzut cu douA buzunare laterale gi un buzunar la spate, inchis cu clapl9i nasture.

Pantalonul se confecjioneaza cu betelje obisnuitd ii este prevAzut cu 4 glici lungi de 70 mm $i late de 20 mm,
prinse in partea superioara prin cusdtura beteliei, iar in partea infedoard prinse cu nasture de format mic, astfel
incat pantalonul sA permitd pofiul centurii a cArei latime este de 50 mm.

- Fusta, in varianta de varA, se confeclioneaza, din acela$i material ca qi haina, fiind de culoare neagrd.
Croiala este dreaptd, ldrgimea stabilindu-se in raport cu talia, iar lungimea este de 50 milimetri sub rotula
genunchiului. Se poartA ?n locul pantalonului numai la costumul de var6.

- Sapca se confeclioneaza din acelagi material cu costumul de varl sau de iam6, dupi caz.
Calota $epcii este de forma ovala, cu distanta de 20 mm intre diametrul lilimii 9i diametrul lungimii,

este intinsd cu ajutorul unei sdrme din otel, pentru a-$i menline forma.

Banda are diametrul ce rezulta din marimea gepcii gi se confeclioneaza din carton tare.

Pe partea exterioara a benzii se aplica o banda de culoare gri lesuta cu frunze de stejar. $apca este

cAptugit6 cu fesatura de culoare asoftatA calotei.
Cozorocul este de culoare neagri, de forma ovalizata, 9i se fixeazI la EapcA, inclinat.

$apca este prevazuta deasupra cozorocului cu un gnur dublu de culoare neagre. Capetele gnurului sunt
prinse pe linia collurilor cozorocului cu cate un buton de culoare galbeni. $apca ar€ aplicatd, in fap - la centru -
pe bandA, emblema.

Cozorocul de la gapca gefului poliliei locale este prevazut cu 3 rdnduri de liunze de stejar, pentru $efii
de servicii cu doud randuri de frunze de stejar, pentru lefii de birouri $i compartimente cu un rdnd de frunze de

stejar, iar penffu funclionarii publici de execulie acesta este simplu.
Frunzele de stejar se confecjioneazd din metal de culoare gri-argintiu.

- Bascul se confeclioneaza din stofa tip postar este de culoare neagre, iar in lateral, pe partea stang5, se

aplicd emblema.

- SepgqA cu cozoroc se confectioneazA din tesaturd tip bumbac (tercot) de culoare neagrA. Calota se

confecJioneazs in clini 9i are inscripgionat pe mijlocul ei "POLIJIA LOCALA".
La spate este prevdzutA cu un sistem reglabil de str6ngere.
in fa1d, sub inscriptia "POLITIA LOCALA", este aplicata emblema pentru coifur6.

- PAltuia pentru persoanele de sex feminin se confeclioneazd din material textil (fetru) de culoare
neagri; deasupra borului se monteaza o bandd pe care se aplicd emblema specifica.

- CAciula este de culoare neagrA, confectionatA din stofh tip postav, prevdzuti cu doui clape din blani



lungime si 30 mm lafme) cusut5 in partea dinspre umdr $i prinstr cu un nasture in partea interioarA, pe care se

aplica tresele de ierarhizare.
Scurta imblAnitA este prevdzutA cu platca penh! epole{i. Largimea scudei imblanite se stabile$te in

rapo( au talia, acoperind in intregime bazinul.

- Mdnusile sunt din piele de culoare neagr6.

- Pantofii sunt din piele de culoare neagr6, prevdzuli cu bombeuri, fer6 omamentalie, 9i se incheie cu
gireturi. Pentru sezonul de vala se pot confecliona pantofi perforali, iar penftu femei ace$tia pot avea decupaj.

- Bocancii sau shetele sunt din piele de culoare neagrd, prevAzuf cu bombeuri, au talpa gi tocuri din
cauciuc Ai se incheie cu gireturi sau cu fermoar

- Centura este de culoare neagr6, f6rd diagonald, are lilimea de 50 mm se incheie cu o catarama din
metal de culoare argintie. Pentru cei din domeniul rutier centura este de culoare alba, ldrd diagonald, are latimea
de 50 de mm qi se incheie cu o cataram5 din metal d€ culoare argintie.

- Cureaua este din piele de culoare neagrd.

- Portcarnetul se confectioneazA din piele sau din inlocuitori, de culoare neagr6, gi se compune din doud
fele prinse printr-un burduf. Partea din spate se rabateazi sub forma de capac 9i se incheie in fala printr-un buton
sau tic-tuc. Se poarta fixat pe centura prin douA gAici.

- Portbastonul este din piele.
- Emblema se aplici pe articole de coifurd de cdtre personalul poliliei locale cu drept de a purta

uniforma. Se confectioneaza din mefal de culoare argintie sau material textil pe fond bleu, de formi ovali, cu
diametrul de 40 de mm, la mijloc av6nd stema Romaniei, incadratA cu fiunze de stejar Pentru 9efu1 poliliei
locale 5i 

'efii 
de servicii emblema este incadrata eu 3 rdnduri de ffunze de stejar, este bombat5, avdnd in centrul

stru stema Romaniei, $i are imprimata in relief, in partea superioarS, inscriplia de culoare albd "ROMANIA", iar
in panea inferioara "POLITIA LOCALA".

- Ecusonul pentru maneca se confecfioneazd din material textil, pe fond de culoare bleu, avdnd in partea
superioard inscriplia "POLIIIA LOCALA", sub care este trecut numele localitalii, la mijloc stema Romaniei,
incadratd cu un rdnd de lauri, iar in partea inlerioarl se scrie 'ROMANIA". Se poarta pe braful stang de catre
intregul personal cu drept de uniformE 9i se aplic6 la 5 cm de cus5tura umdrului.

- Insiqna pentru piept. se confeclioneazi din metal, pe fond de culoare bleu, avand in partea superioar6
inscriplia "POLITIA LOCALA", sub care este trecut numele localitalii, la mijloc stema Romaniei, incairatd cu
un rAnd de lauri, iar in partea inferioard se inscriu numarul matricol $i inscriplia "ROMANIA',.

- Epoletii sunt confeclionali din material textil, de culoare neagrd, cu margine gri-argintiu, pe care sunt
aplicate gradele profesionale.

- Portcatuse din piele .

- Fesul se confecfioneazl din fire acrilice de culoare neagrA.

- Vesta multilurctionala se confeclioneazd din material textil de culoare neag6.

- Tricoul se confec{ioneazi din tricot de bumbac de culoare neagr6. . Croiala este cu guler sau la baza
gdtului, are m6neca scufia 9i este prevdzut pe umeri cu epoleli din material fond.

B. Legilimalia de serviciu
Legitimatia de serviciu se confeclioneaztr din imitatie de piele (ecologicd), cu dimensiunile de 200 x 80

mm, cu deschidere pe verticalA, cuprinzand urmAtoarele menliuni:
a) r6ndul int6i central - tricolorul Romdniei, incadrat intr-un chenar dreptunghiular cu dimensiunile de 5

x 65 mm;
b) in paftea de sus central, randul al doilea - ROMANIA, sub denumirea lArii - ruDETUL NEAMT;
c) rdndul al treilea - COMLTNA ION CREANGA;
d) rdndul al panulea, aliniat stanga - POLITIA LOCALA;



Anexa nr.3 la Regulamentul de organizare si functionare a Politiei locale Ion Creanga

Norme de dotare cu armament qi mijloace specifice de protecfie a
poli{iqtilor locali qi a personalului contractual cu atribufii

in domeniul pazei bunurilor gi a obiectivelor de interes local

Nr,
crt.

Denumirea materialelor I]/M Criterii de dotare ti mod de repartizare

l Pistol cpl. Cate unul pentru fiecare polilist local cu atribulii in domeniul asigurdrii ordinii 5r

lini$ii publice fi fiecare personal contractual care desligoara activiti,Ii de paz\

2 Pistol cu munitie neletald cpl.
Cate unul pentru 40-60 70 din efectivele de poliligti locali cu atribulii in
domeniul asigurdrii ordinii ii lini$tii publice $i fiecare personal contractual care

desfEsoard activitAd de paz4 ce executa misiuni cu un grad scdzut de risc

3 Cartu$ pentru pistol Buc. CAte 24 pentru fiecare pistol

4 Cartus penfu pistol cu gaze Buc. Cate 30 pentru fiecare pistol cu gaze

5 Baston pentru autoapirare Buc.
Cate unul penfu fiecar€ polilist local cu atributrii in domeniul asiguririi ordinii 9i

lini$tii publice $i fiecare personal contractual care d€sluijoara activitdti de pazi

6 Baston cu ;oc electric Buc.
Cete unul pentru 40-60 %o din efectivele de poliligti locali cu atributii in
domeniul asigurtuii ordinii 9i liniqtii publice 5i fiecare personal contractual car

desl)Noard activitati de pazi, ce executA misiuni cu un grad scdzut de risc

1 Portha,ston Buc. CAle unul penlru fiecare baslon de cauciuc

8 Catu$e pentru maini Ruc.
Cate unul pentru fiecare politist local cu atributii in domeniul asiguririi ordinii 9i

liniqtiipublice

9 Porlcatufe Buc. Cate unul pentru fiecare catu$f

10
Pulverizator de mand cu substan!tr

iritant-lacrimogend
Buc.

Cate unul pentru fiecare polilist local cu atribugii in domeniul asigurlrii ordinii 9i

liniqtii publice, polilist local cu atibutrii in domeniul circulaliei pe drumurile
publice qi fiecare personal contractual care desiEloard activitali de pMa

Vesta (hafi) cu elemente reflectorizante Buc.
CAte unul pentru fiecare politist local cu atribuliiin domeniul circulatiei pe

drumurile publice

12

Costum (bluzi+pantalon)de protectie
impotriva ploii, cu elemente
reflectorizante

cpl. Cate unul pentru fiecare polilist local cu atributii in domeniul circulaliei pe

drumurile publice

l3 Costum de protectie pentru iama (scufid

matlasatd $i pantalon)
cpl.

CAte unul pentru fiecare politrist local cu at butii in domeniul asigurarii ordinii gi

linigtii publice, pr€cum qi in domeniul mediului, care executa misiuni in teren
14

Costum de protectrie pentru vara
(bluzt+pantalon)

cpl.

l5 Mdnu$i albe Per
Cate unul pentru fiecare politist local cu at bulii in domeniul circulaJiei pe

drumurile publice

l6 ScurtA reflectorizantd Buc.
Cate unul pentru fiecare politist local cu atribu[ii in domeniul circulaliei pe

drumurile publice

t7 Vesta penru protecti€ impotriva frigului Buc.
Cate unul pentu fiecare polilist local cu atribulii in domeniul circulatiei pe

drumurilo publice, care executt misiuni in teren

18 Fiuier Buc.
Cate unul pentru fiecare politrist local cu atribulii in domeniul asigurarii ordinii !1

linistii publice, al circulaliei pe drumurile publice precum 9i in domeniul pazei

bunurilor, care €xecuta misiuni in teren

l9 Radiotelefon portabil cpl.

CAte unul pentru fiecare polilist local cu atributii in domeniul asigurerii ordinii fl
linistii public, al circulaliei pe drumurile publice/ personal conhactual cu

atribulii in domeniul pazei bunudlor 9i obiectivelor de interes local, care executa

misiuni

20 Portcamet Buc.
Cate unul pentru fiecare polifist local / personal contractual cu atributrii in
domeniul pazei bunurilor $iobiectivelor de interes local, care executd misiuni in

teren

2l Uniformd de serviciu cpl.
Cate unul pentru fi€care politist local / personal contractual cu atributiiin
domeniul pazei bunurilor $i obiectivelor de interes local
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Articolele din care se compune uniforma polifittilor locali Si a
personalului contractual cu atributii in domeniul pazei bunurilor

ti a obiectivelor de interes local $i durata maximl de uzuri

Nr.
crt.

Denumirea articolului Durata maximl de uzuri
-an-

I Costum de varl 2

Costum de irrni 3

3 $apci pentru costum de vari 2

4 $apcl pentru costum de iarnd 3

5 Basc 't

6 Sepcuttr cu cozoroc 2

7 Pilirie (femei) 2

8 CaciulS 3

9 Cravati

t0 Fuler 3

1t Cimasi u2

t2 Cimasi-bluztr

13 Scurtl vant ,

l4 Pulov€r

l5 Costum de interventii de vari 2

t6 Costum de interventii de iarni

l7 Pelerini de ploaie 3

l8 Geactr/Scurti imbltniti 3

19 Mtrnusidin piele I

20 Pantoli de vari de culoare neagril t

2l Pantofi de iarntr de culoare neagri 2

22 Gh€te/Bocanci din piele de culoare neagrE t

23 Centurd din piele 6

24 Curea din piele 6

ta Portcarnet 6

26 Portbaston din piele 6

Emblemi pentru tapci, basc, clciula, ptrlirie li $epcutl I

28 Ecuson I

29 Insigntr pentru piept I

30 Epolefi

3l Portctrtute din piele 6

32 Fes I

33 Vesttr I

34 Tricou rt2

NOTEr
l. insemnele distinctiye se asiguri pentru fiecare articol de echipament (haini, cimati-bluzi, scurti de vant,

scurtd imbltrniti, pulover, pel€rini de ploaie).
2. Dupl expirarea duratei de uzuri sau dupi iocetarea raporturilor de munci, articolele de uniformtr nu pot

fi instrtrinrte.



natuald de ovine. Clapa din fald este roturjita, iar cea din spate formeazd doui urechi laterale, prevazute cu doi
nastud gi o bentila pentru incheierea acestora deasupra capului sau sub barbie. La mijlocul clapei din faJI se

aplicd emblema. Caciula este captu$ita cu Fsatufa, asortata la culoarea calotei.
Pentru ieful poliliei locale, blana de la cdciulb este din astrahan (caracul).

:-IQIAyA!A se confectioneaza din JesAtuA tip matase Si este de culoare neagr6.

- Fularul se confeclioneazd- din fire acrilice tip 16n6, de culoare neagrd.

- Camasa se conlectioneaza din lesAtwa tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu; maneca este

scufta sau lung6. Se poafia cu cravatA sub veston sau scurta de vAnt.

- Camasa-bluza se confectioneaza din lesaturd tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu, inchisd la
gat Si incheiata cu 5 nastud; in partea superioard are doud buzunare cu burduf gi clape care se incheie cu cdte un

nasture de fomat mic. Camaga este prev5zutd pe umeri cu platcd pentru epoleli.
Camaga-bluza se poarti deschisd la gdt (sau cu cravatd), cu partea inferioard intodusb in pantaloni sau

in fusta. Poate fi putatd gi sub haina, cu cravata.

- Scurta de vant se confeclioneazd din tercot impermeabilizat, de culoare neagra.

Se poarti deschis[ la gal putand fi putatA 9i inchisa datorita croiului cu revere rasAante; se incheie cu

fermoar pe interior 9i la 4 nasturi pe exterior in partea dejos gi la mdneci este prevdzutd cu elastic.

Scuta de vart este prevazuta cu douA buzunare oblice ascunse! care se ilcheie cu fetmoar, iar deasupra

acestora, in partea superioarb, sunt prevdzute cu bandd reflectorizantd de 10 mm. Pe interior, in partea dreapta,

este prevazutd cu un buzular care se incheie cu url nasture

Scwta de v6nt este prevdzuta pe umeri cu platcA pentru epoleii
Spatele este confecJionat din 3 pdrfi, una in pafiea de sus ti doud in partea dejos, prevazute cu pense

Lungimea trebuie sd depaqeasca hlia cu 100-120 mm.

- Puloverul se confectioneazA din fre acrilice tip l6nd, de culoare neagrd cu anchior, cu sau f6rA maneci-

Pe spatele manecii sunt prevdzute cotiere din acelagi material. La 5 cm de umeri pe m6neca se aplic6

ecusonul "POLIJIALOCALA'.

- Costumul de interventie vara/iamd este compus din bluzon li pantalon gi se confectioneazi din

material textil (tercot). de culoare neagd.
Bluzonul este confecjionat la pa.rtea superioard a spatelui qi pieptilor cu platc6 matlasata $i se incheie cu

fermoar. Este prev6zut cu douA buzunare cu clapa pe p54i1e superioare ale pieplilor. Gulerul este tip tunicA..

Maneca este prevazuti cu mangetA qi bazoane de proteclie in &eptul coatelor. Pe maneca dreaPta se aplica un

buzunar cu clap6.
Bluzonul este prevdzut cu epoleJi din material fond, fixali la un capat in cusAtura de imbinare maneci -

umar.
Pantalonul are croiala &eaptd, iar la partea inferioari

pulat in ghete/bocanci. in regiunea genunchilor fi la partea

bazoane. Pe betelie sunt aplicate g6ici pentru centurS.

este prevdzut cu sist€m de ajustare pentnr a fi
superioard a reperelor spate este prevtrzut cu

Costumul de intervenJie pentru iami este dublat cu material nelesut, termoizolant.

- pelerina de ploaie are croiala tip raglan ii este deschisd la gat, cu posibilitatea de a fi purtatd 9i inchis6.

S" tn.6el" in fuli ta rdnd cu 4 nasturi ascungi, iar ajustarea in talie se face cu ajutorul unui cordon cu doud

catarame din metal sau inlocuitori. Maneca are croiala raglan. Pelerina este prevdzuta cu doud buzunare agezate

oblic (ascunse) cu nastud (de 1?0-180 lrrrn lungime si de 40 mm ldlime) sub guler $i se prinde cu 3 nasturi mici.

Gluga este confectionata din acelagi material.
pelerina ie ploaie este de culoare neagra $i se confectioneazd din material textil impermeabil. In partea

stangd sus are o bentila cusutd in exterior (lunga de 100 mm si lati de 30 mrn) fi pdns5 cu un nasture sub revet,

pe care se aplica tesele pentru ierarhizare.

- Scuda imblAniti se confeclioneazd din tercot irnpermeabilizat, de culoare neagra, u$or matlasat4 cu

mesada detasabila, de culoare asonata cu lala scunei. Modelul este tip sport. se incheie cu fermoar in interior 5i

cu butoni in exterior, are guler pe gdt, prevdzut cu $nur ascuns. in talie 9i in partea de jos, pentru ajustaxe pe- corp!

este prevdzutd tot cu gnur uscuns. Lut"ial (stdnga-deapta), in pafiea de jos, sunt dispuse dou6 buzunare aplicate,

drepie, cu clape care ie incheie cu nashui. in panea de sus lstanga-deapta) va fi prevdzutd cu buzunare drepte cu

clape iare se 
-tnchiO 

cu nastud. Pe clapa buzunarului de sus, din partea stangS, este prev6zut6 o bentilE (100 rnm



Anexa nr. 4
la Regulamentul de organizare si functionare al Politiei locale Ion Creanga

TOTAL :6
Functii publice de conducere : 1

Functii publice de executie :5
Total functii Dublice :6

ORGANIGRAMA SI STATUL DE FUNCTII AL BIROI]LI]I DE POLITIE LOCALA ION CREANGA

Functii publice
Compartiment

Politie locala

Total functii
Publice

Compartiment
ordine

si liniste publica

Compartiment
ctculatie pe

drumurile
publice

Comp.disciplina
in constuctii, afisaj

stradal , protectia
mediului si activitate

comerciala

Compartiment
dispecerat -
monitorizare

(coordonat de
sefbirou)

De
conducere

De
executie

Sef birou Politie locala ( vacant )
Agent politie (functionar public) 1 I

Aqent politie(functionar public) 1

Agent politie(functionar public) 1

Agent politie(functionar public)-vacant I
Agent politie(firnctionar public)- vacant I

Total functii publice 1 5 2 2 2



Collpartimotrt ordine
si liniste publica -I functie

Publica

compartimant citculatie pe

dnrmurile publice- 2 functii
publice

rt
59z.t4
gF
tsl F.

ER
eF

conp.disclplina
hcoastnrctii, Ensaj stadsl ,

pmtcctia mcdiului si
actiYitate comercials- 2

ftmctii publice

Compartiment
dispecerat <nonitorizarc

fi ind€plinit de caEe sefbh


