
Atributiile postului:                                                                                                 

• participă la asigurarea ordinii și liniștii publie în zonele și locurile stabilite prin planul de pază 

și ordine publică, previne și combate încălcarea normelor legale privind curățenia localităților 

și comerțul stradal, precum și alte fapte stabilite prin hotărîri ale consiliului local; 

• participă la asigurarea pazei obiectivelor și a bunurilor de interes public și privat stabilite de 

consiliul local, conform planurilor de pază și ordine publică; 

• participă la însoțirea și protecția reprezentanților primăriei ori a altor persoane cu funcții în 

instituțiile publice locale la executarea unor controale sau acțiuni specifice; 

• participă, după caz, la asigurarea fluenței traficului rutier, cu ocazia efectuării unor lucrări de 

modernizare și reparații ale arterelor de circulație; 

• participă la supravegherea parcărilor auto, a unităților școlare, a zonelor comerciale și de 

agrement, a piețelor, a cimitirelor și a altor locuri stabilite prin planurile de pază și ordine 

publică; 

• legitimează persoanele care au încălcat dispozițiile legale ori despre care are indicii că se 

pregătesc să comită sau au comis o faptă ilicită; 

• constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale, în condițiile legii, pentru încălcarea 

prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii și liniștii publice, curățenia localităților, 

comerțul stradal, protecția mediului înconjurător, precum și pentru faptele care afectează 

climatul social, stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului; 

• participă la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, 

manifestărilor cultural artistice și sportive organizate la nivel local; 

• intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetățenilor, pentru aplanarea stărilor 

conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situațiilor de 

fapt sesizate și rezolvarea acestora; 

• acționează, împreună cu poliția, jandarmeria, pompieri, protecția civilă și alte autorități 

prevăzute de lege, la activitățile de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de 

incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamități naturale și catastrofe, precum și de 

limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astefel de evenimente; 

• controlează modul de depozitare a deșeurilor menajere, industriale sau de orice fel și de 

respectare a igienizării zonelor periferice și a malurilor cursurilor de apă, sesizând primarul cu 

privire la situațiile de fapt constatate și la măsurile ce trebuie luate în vederea îmbunătățirii stării 

de curățenie a localităților; 

• prin șefii ierarhici, comunică în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate datele cu privire 

la aspectele de încălcare a legii, altele decăt cele stabilite în competența sa, despre care a luat la 

cunoștință cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice; 

• în cazul constatării unor infracțiuni flagrante, conduce și predă unităților locale ale Poliției 

Române, pe făptuitori, bunurile și valorile rezultate ca urmare a încălcării legii și ia măsurile ce 

se impun pentru conservarea și paza locului faptei, dacă este cazul, până la sosirea autorităților 

abilitate, concomitent cu anunțarea șefului ierarhic; 

• însoțește în condițiile stabilite prin regulament, funcționarii primăriei la executarea unor 

controale și la punerea în executare a unor hotărâri ale consiliului local, asigurând protecția 

acestora și prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice; 

• verifică și soluționează, în limitele legii, sesizările cetățenilor comunei privind săvârșirea unor 

fapte prin care se încalcă normele legale, altele decât cele cu caracter penal; 

• solicită sprijinul cetățenilor pentru urmărirea, prinderea, identificarea și conducerea la 

unitățile teritoriale ale poliției a persoanelor care au comis fapte penale; 

• sprijină lucrătorii Poliției Române, în activitățile de depistare a persoanelor care se sustrag 

urmăririi sau executării pedepselor, precum și a persoanelor dispărute; 



• în situația dotării cu armament și muniție a Poliției locale, personalul din această structură are 

dreptul să poarte și să folosească, în condițiile legii, numai în timpul serviciului armamentul și 

muniția, precum și celelalte mijloace de apărare și intervenție; 

• să conducă la sediul poliției locale orice persoană care, prin acțiunile ei, periclitează 

viața altor persoane, ordinea publică și alte valori sociale, precum și persoanele suspecte 

de săvârșirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condițiile legii 

și 

• să prezinte un raport scris în legătură cu motivele conducerii persoanei respective la 

sediul poliției; în cazul nerespectării dispozițiilor pe care le-a dat, este îndreptățit să 

folosească forța, în condițiile legii; 

• îndeplinește obligaţiile privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură în 

condiţiile Codului de Procedură Civilă, 

• asigură clasarea actelor pe care le deține, le pregătește pentru arhivare și le predă la arhiva 

instituției; 

• îndeplinește și alte atribuții ce îi revin prin lege, prin hotărâri ale consiliului local și 

dispoziții ale primarului comunei, corespunzător competențelor profesionale. 
 


