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ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA  MOŞNIŢA NOUĂ 
 

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. _____ / ____________ 
 
 

Regulament de organizare şi funcționare a poliţiei locale a comunei  Moşniţa 
Nouă, judeţul Timiş 

 
Capitolul I - Dispoziții generale 

Art. 1 . ( 1). Compartimentul Poliţie Locale Moşniţa Nouă  se organizează şi funcţionează în baza 
Hotărârii Consiliului Local al Comunei Moşniţa Nouă cu nr.155/2013, prin preluarea posturilor şi 
personalului Poliţiei Comunitare Moşniţa Nouă. 
       (2)   Prevederile prezentului regulament,  reglementează modul de organizare şi funcționare a 
poliţiei locale a comunei Moşniţa Nouă şi se aplica personalului poliţiei locale organizate în 
conformitate cu dispozițiile Legii poliţiei locale nr. 155/2010.  

Art. 2 
 (1) Poliţia locală  a comunei Moşniţa Nouă se înfiinţează în scopul exercitării atribuțiilor privind 
apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, 
prevenirea şi descoperirea infracțiunilor, în  domeniul:  
a) ordinii şi liniștii publice, precum şi paza bunurilor;  
b) structura din domeniul circulației pe drumurile publice;  
c) structura de disciplina în construcții şi afișajul stradal;  
d) structura de protecție a mediului;  
e) structura de activitate comercială;  
f) structura cu atribuții pe linie de evidenţa a persoanelor.  
 
(2) Poliţia locala  a comunei Moşniţa Nouă  isi desfăşoară activitatea pe baza principiilor: legalității, 
încrederii, previzibilității, proximității şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparentei, eficientei şi 
eficacității, răspunderii şi responsabilității, imparţialităţii şi nediscriminării.  
( 3 ) Sediul Poliţiei Locale Moşniţa Nouă  este în comuna Moşniţa Nouă nr.272, judeţul Timiş. 
 
Art. 3  
(1) Poliţia Locala  a comunei  Moşniţa Nouă  isi  va desfășoară activitatea:  
a) în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a actelor 
autorităţii deliberative şi ale celei executive ale administrației publice locale;  
b) în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte 
administraţive ale autorităţilor administrației publice centrale şi locale.  
(2) Poliţia locala comunica, de îndată, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a 
legii, altele decât cele stabilite în competenta sa, de care a luat cunoștința cu ocazia îndeplinirii 
misiunilor şi activităților specifice.  
(3) în exercitarea atribuțiilor ce ii revin, poliţia locala cooperează cu unitățile, respectiv cu 
structurile teritoriale ale Poliţiei Romane, ale Jandarmeriei Romane, ale Poliţiei de Frontiera 
Romane şi ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgenta, cu celelalte autorităţi ale 
administrației publice centrale şi locale şi colaborează cu organizații neguvernamentale, precum şi 
cu persoane fizice şi juridice, în condițiile legii.  
(4) Poliţia locala solicita intervenția unităților/structurilor teritoriale competente ale Poliţiei Române 
sau ale Jandarmeriei Române pentru orice alte situații ce exced atribuțiilor ce ii revin, potrivit 
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prezentei legi.  
(5) Poliţia locala poate încheia cu alte autorităţi şi instituţii publice protocoale de cooperare având 
ca obiect detalierea modalităților prin care, în limitele competentelor legale ale fiecărei structuri, 
acestea isi oferă sprijin în îndeplinirea activităților sau a misiunilor specifice.  
 
Art. 4 
    (1) La nivelul comunei Moşniţa Nouă, poliţia locala se organizează, în condițiile legii, ca:  
a) un serviciu  funcțional, fără personalitate juridica,   în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Moşniţa Nouă, judeţul Timiş, sub coordonarea viceprimarului comunei. 
   (2) La înființarea poliţiei locale Moşniţa Nouă, personalul acesteia se preia de la poliţia 
comunitara, precum şi de la structurile din aparatul de specialitate al primarului, prevăzute de Legea 
nr. 155/2010, după caz, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat de consiliul local 
(2) Preluarea personalului potrivit alin. (1) se face pe funcții publice de aceeași categorie, clasa sau 
același grad profesional, prin hotărâre a  consiliului local. 
   3. în cadrul poliţiei locale  a comunei Moşniţa Nouă se organizează următoarele 
compartimente :  
a)  ordine şi liniște publica şi paza a bunurilor prin preluarea posturilor şi personalului poliţiei 
comunitare, 
b)  circulaţie pe drumurile publice;  
c)  disciplina în construcții şi afișajul stradal;  
d)  protecția  mediului;  
e)  activitatea comerciala;  
f)  evidenţa a persoanelor.  
Art. 5 
(1) Funcțiile publice din poliţia locala, inclusiv funcțiile publice specifice de polițist local, în raport 
cu nivelul studiilor necesare ocupării, se clasifica după cum urmează:  
a) clasa I cuprinde funcțiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare de lunga 
durata, absolvite cu diploma de licența sau echivalent;  
b) clasa a II-a cuprinde funcțiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare de 
scurta durata, absolvite cu diploma;  
c) clasa a III-a cuprinde funcțiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat.  
(2) Funcționarii publici din poliţia locala numiți în funcțiile publice prevăzute pentru clasele a II-a 
şi a III-a pot ocupa numai funcții publice de execuție.  
Art. 6 
(1) După nivelul atribuțiilor, funcționarii publici din cadrul poliţiei locale pot fi:  
a) funcționari publici de conducere;  
b) funcționari publici de execuție.  
(2) Funcționarii publici de conducere din cadrul poliţiei locale sunt numiți, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicata, cu modificările şi 
completările ulterioare, în una dintre următoarele funcții publice:  
a) sef serviciu;  
b) sef birou.  
Art. 7 
Funcția publica de execuție este structurata pe grade profesionale astfel:  
a) superior, ca nivel maxim;  
b) principal;  
c) asistent;  
d) debutant.  
 
Capitolul II - Selecționarea, pregătirea şi numirea personalului poliţiei locale 
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Art. 8 
(1) Funcționarii publici din poliţia locala pot fi numiți debutanți sau definitivi, în condițiile Legii nr. 
188/1999, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.  
(2) La terminarea perioadei de stagiu, activitatea funcționarilor publici debutanți din poliţia locala 
se evaluează în conformitate cu procedura de evaluare a activității funcționarilor publici debutanți.  
 
Art. 9 
(1) Funcțiile publice vacante din cadrul poliţiei locale se ocupa potrivit prevederilor Legii nr. 
188/1999, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.  
(2) Condițiile de organizare şi de desfășurare a concursului sau a examenului se stabilesc prin 
hotărâre a consiliului local, la propunerea primarului cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
 
Art. 10 
Personalul contractual din cadrul poliţiei locale care exercita atribuțiile prevăzute la art. 6 lit. h) din 
Legea nr. 155/2010 trebuie sa îndeplinească şi condițiile prevăzute la art. 39 din Legea nr. 333/2003 
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecția persoanelor, cu modificările şi 
completările ulterioare. Angajarea acestuia se face cu respectarea prevederilor art. 40 din Legea nr. 
333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  
 

Art. 11  
(1) în timpul serviciului, polițiștii locali şi personalul contractual din poliţia locala cu atribuții în 
domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local poarta uniforma şi exercita atribuțiile 
prevăzute în fisa postului, potrivit prevederilor prezentei legi.  
(2) Polițistul local este investit cu exercițiul autorităţii publice, pe timpul şi în legatura cu 
îndeplinirea atribuțiilor şi a indatoririlor de serviciu, în limitele competentelor stabilite prin lege, şi 
beneficiază de dispozițiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcție ce implica 
exercițiul autorităţii de stat.  
 
Art. 12 
(1) După numirea în funcție, polițiștii locali care au atribuții în domeniul ordinii şi liniștii publice, 
precum şi cei cu atribuții în domeniul circulației rutiere, proveniți din structurile poliţiei comunitare 
sunt obligați ca, în termen de 5 ani, sa urmeze un program de formare inițiala organizat intr-o 
instituţie de învățământ din cadrul Ministerului Administrației şi Internelor.  
(2)După numirea în funcție, polițiștii locali care au atribuții în domeniul ordinii şi liniștii publice, 
precum şi cei cu atribuții în domeniul circulației rutiere, selecționați ulterior operaționalizării 
structurilor poliţiei locale, în condițiile art. 3 alin. (1), precum şi cei selecționați în vederea 
încadrării posturilor structurilor de poliţie locala înfiinţate în condițiile art. 3 alin. (2) sunt obligați 
ca, în termen de un an, sa urmeze un program de formare inițiala organizat intr-o instituţie de 
învăţământ din cadrul Ministerului Administrației şi Internelor.  
(3) Fac excepție de la prevederile alin. (1) şi (2) polițiștii locali care provin din structurile de ordine 
şi siguranța publica ale Ministerului Administrației şi Internelor, precum şi cei care au urmat un 
program de pregătire inițiala intr-o instituţie de învăţământ din cadrul Ministerului Ad  
(4).Contravaloarea cheltuielilor de școlarizare individuale ale polițiștilor locali aferente programelor 
de formare prevăzute la alin. (1) şi (2) se suporta din bugetul local. 

 
Art. 13 
(1) La numirea în funcția publica, funcționarii publici din poliţia locala Moşniţa Nouă depun 
jurământul de credința prevăzut de Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificările şi completările 
ulterioare.  
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(2) Refuzul depunerii jurământului prevăzut la alin. (1) se consemnează în scris şi atrage revocarea 
actului administraţiv de numire în funcția publica, în condițiile legii.  
(3) Jurământul de credința este semnat de către functionarul public din poliţia locala în doua 
exemplare, unul pastrandu-se la dosarul personal, iar cel de-al doilea se inmaneaza semnatarului.  
(4) Prevederile alin. (1)—(3) se aplica şi funcționarilor publici din poliţia locala proveniti din randul 
poliţistilor comunitari, în masura în care nu au depus juramantul prevazut la art. 23 din 
Regulamentul-cadru de organizare şi funcționare a Poliţiei Comunitare, aprobat prin Hotararea 
Guvernului nr. 2.295/2004.  
 
Art. 14 
Daca functionarului public din poliţia locala Ghidigeni numit în functia publica ii inceteaza 
raporturile de serviciu din motive imputabile acestuia, inaintea expirarii perioadei prevăzute în 
angajamentul de serviciu, se aplica prevederile art. 38 alin. (4) din Legea nr. 155/2010.  

Capitolul III - Atributiile personalului poliţiei locale a comunei Moşniţa Nouă 
Art. 15 

(1) Seful poliţiei locale isi indeplineste atributiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul 
primarului  comunei  Moşniţa Nouă şi are următoarele atribuții:  
a) organizează, planifica şi conduce intreaga activitate a poliţiei locale;  
b) intreprinde masurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;  
c) asigura cunoasterea şi aplicarea intocmai de catre intregul personal a prevederilor legale;  
d) raspunde de pregatirea profesionala continua a personalului din subordine;  
e) aproba planurile de paza intocmite pentru obiectivele din competenta;  
f) studiaza şi propune unităţilor beneficiare de paza introducerea amenajarilor tehnice şi a 
sistemelor de alarmare impotriva efractiei;  
g) analizeaza trimestrial activitatea poliţiei locale şi indicatorii de performanta stabiliti de comisia 
locala de ordine publica;  
h) asigura informarea operativa a consiliului local, a structurii teritoriale corespunzătoare a Poliţiei 
Romane, precum şi a Jandarmeriei Romane despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul 
activităţii poliţiei locale;  
i) reprezinta poliţia locala în relatiile cu alte instituţii ale statului, cu celelalte autorităţi ale 
administraţiei publice centrale şi locale şi colaboreaza cu organizatii neguvernamentale, precum şi 
cu persoane fizice şi juridice pentru îndeplinirea atributiilor stabilite de lege;  
j) asigura ordinea interioara şi disciplina în randul personalului din subordine, avand dreptul sa 
propuna acordarea de recompense şi aplicarea de sanctiuni în conditiile legii;  
k) propune primarului/primarului general adoptarea de masuri pentru eficientizarea activităţii;  
l) asigura masurile pentru rezolvarea operativa a cererilor, a sesizărilor şi a reclamatiilor cetatenilor, 
în conformitate cu prevederile legale;  
m) organizeaza şi participa la audientele cu cetatenii;  
n) intocmeste sau aproba aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competentei;  
o) coordoneaza activitatea de evidenţa, aprovizionare, de repartizare, de intretinere şi de pastrare, în 
conditii de siguranta, a armamentului şi a munitiei din dotare;  
p) urmareste modul de echipare a personalului cu uniforme şi insemnele distinctive de ierarhizare, 
repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora;  
q) intreprinde masuri de aprovizionare şi mentinere în stare de functionare a aparaturii de paza şi 
alarmare, radiocomunicatii şi a celorlalte amenajari destinate serviciului de paza şi ordine;  
r) mentine legatura permanenta cu beneficiarii privind modul în care se desfasoara activitatea de 
paza, semnaleaza neregulile referitoare la îndeplinirea obligatiilor contractuale şi propune masurile 
necesare pentru cresterea eficientei pazei;  
s) analizeaza contributia functionarilor publici din poliţia locala la mentinerea ordinii şi linistii 
publice, la constatarea contraventiilor în domeniile prevazute de lege şi ia masuri de organizare şi 
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imbunatăţire a acesteia;  
s) organizeaza şi executa controale tematice şi inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite 
atributiile de serviciu de catre functionarii publici din poliţia locala;  
t) organizeaza sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;  
t) organizeaza activităţile de protectie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;  
u) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.  
(2) în exercitarea atributiilor ce ii revin, seful poliţiei locale emite decizii cu caracter obligatoriu 
pentru intregul personal din subordine.  
 
Art. 16 

  1.In domeniul ordinii şi linistii publice, precum şi al pazei bunurilor, poliţia locala a comunei 
Moşniţa Nouă are următoarele atributii:  
a) mentine ordinea şi linistea publica în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranta 
publica al unităţii, aprobat în conditiile legii;  
b) mentine ordinea publica în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor 
sanitare publice, în parcarile auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii 
administraţiv-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, piete, cimitire, precum şi 
în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea si/sau în administrarea unităţilor/ 
subdiviziunilor administraţiv-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite 
prin planul de ordine şi siguranta publica;  
c) participa, impreuna cu autorităţile competente prevazute de lege, potrivit competentelor, la 
activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori 
catastrofe, precum şi de limitare şi inlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente;  
d) actioneaza pentru identificarea cersetorilor, a copiilor lipsiti de supravegherea şi ocrotirea 
parintilor sau a reprezentantilor legali, a persoanelor fara adapost şi procedeaza la incredintarea 
acestora serviciului public de asistenta sociala în vederea solutionarii problemelor acestora, în 
conditiile legii;  
e) constata contraventii şi aplica sanctiuni, potrivit competentei, pentru nerespectarea legislatiei 
privind regimul de detinere a cainilor periculosi sau agresivi, a celei privind programul de 
gestionare a cainilor fara stapan şi a celei privind protectia animalelor şi sesizeaza serviciile 
specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan despre existenta acestor caini şi acorda sprijin 
personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adapost;  
f) asigura protectia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din 
instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori actiuni specifice;  
g) participa, impreuna cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi linistii publice cu ocazia 
mitingurilor, marsurilor, demonstratiilor, procesiunilor, actiunilor de pichetare, actiunilor 
comerciale promotionale, manifestarilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, 
după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfasoara în spatiul public şi care implica 
aglomerari de persoane;  
h) asigura paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unităţii/subdiviziunii administraţiv-
teritoriale si/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor 
servicii/instituţii publice de interes local,  
i) constata contraventii şi aplica sanctiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convietuirea 
sociala stabilite prin legi sau acte administraţive ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi 
locale, pentru faptele constatate în raza teritoriala de competenta;  
j) executa, în conditiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmarire penala şi 
instantele de judecata care arondeaza unitatea/subdiviziunea administraţiv-teritoriala, pentru 
persoanele care locuiesc pe raza de competenta;  
k) participa, alaturi de Poliţia Romana, Jandarmeria Romana şi celelalte forte ce compun sistemul 
integrat de ordine şi siguranta publica, pentru prevenirea şi combaterea infractionalităţii stradale;  
l) coopereaza cu centrele militare zonale în vederea inmanarii ordinelor de chemare la mobilizare 
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si/sau de clarificare a situaţiei militare a rezervistilor din Ministerul Apararii Nationale;  
m) asigura masuri de protectie a executorilor judecatoresti cu ocazia executarilor silite;  
n) acorda, pe teritoriul unităţilor/subdiviziunilor administraţivteritoriale, sprijin imediat structurilor 
competente cu atributii în domeniul mentinerii, asigurarii şi restabilirii ordinii publice.  
 
2.  Poliţistul local din cadrul compartimentului de ordine şi liniste publica şi paza a bunurilor se 
subordoneaza sefului poliţiei locale Moşniţa Nouă  şi are următoarele atributii specifice, în functie 
de responsabilităţile incredintate:  
a) organizeaza, planifica, conduce şi controleaza activitatea personalului poliţiei locale cu atributii 
în mentinerea ordinii şi linistii publice şi asigurarea pazei bunurilor;  
b) intocmeste planurile de paza ale obiectivelor din competenta;  
c) asigura cunoasterea şi aplicarea intocmai de catre personalul din subordine a prevederilor legale 
ce reglementeaza activitatea de paza, mentinerea ordinii şi a linistii publice, regulile de convietuire 
sociala şi integritatea corporala a persoanelor;  
d) tine evidenţa sanctiunilor contraventionale aplicate de personalul din subordine;  
e) asigura pregatirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica 
stabilita;  
f) informeaza de indata conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele deosebite inregistrate 
în activitatea de paza şi mentinere a ordinii publice şi tine evidenţa acestora;  
g) analizeaza lunar activitatea personalului din subordine;  
h) intreprinde masuri eficiente pentru ca intregul personal sa execute corespunzător sarcinile ce ii 
revin, sa aiba o comportare civilizata, sa respecte regulile disciplinare stabilite, propunand 
recompense şi sanctiuni corespunzătoare;  
i) participa, alaturi de conducerea poliţiei locale, la intocmirea sau reactualizarea planului de ordine 
şi siguranta publica al unităţii/subdiviziunii administraţiv-teritoriale;  
j) intocmeste zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezinta sefului poliţiei locale;  
k) asigura instruirea zilnica a poliţistilor locali cu privire la cunoasterea situaţiei operative din zona 
de competenta.  

      3.In executarea atributiilor prevazute de lege în domeniul ordinii şi linistii publice, poliţistii 
locali desfasoara următoarele activităţi:  
a) actioneaza în zona de competenta stabilita prin planul de ordine şi siguranta publica al 
unităţii/subdiviziunii administraţivteritoriale pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, 
precum şi pentru mentinerea ordinii şi linistii publice sau curateniei localităţii;  
b) intervin la solicitarile dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenta 112, pe 
principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”, în functie de specificul 
atributiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competentei teritoriale;  
c) actioneaza, în conditiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea persoanelor şi a 
bunurilor urmarite în temeiul legii;  
d) participa la executarea masurilor stabilite în situaţii de urgenta;  
e) în cazul constatarii în flagrant a unei fapte penale, imobilizeaza faptuitorul, iau masuri pentru 
conservarea locului faptei, identifica martorii oculari, sesizeaza imediat organele competente şi 
predau faptuitorul structurii Poliţiei Romane competente teritorial, pe baza de proces-verbal, în 
vederea continuarii cercetarilor;  
f) conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Romane competente persoanele suspecte a caror 
identitate nu a putut fi stabilita, în vederea luarii masurilor ce se impun;  
g) verifica şi solutioneaza sesizările şi reclamatiile primite din partea cetatenilor 
unităţilor/subdiviziunilor administraţivteritoriale, legate de problemele specifice compartimentului.  
h) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin lege.  
 
Art. 17 
(1) Poliţistul local din cadrul compartimentului circulatiei pe drumurile publice se subordoneaza 
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sefului poliţiei locale şi are următoarele atributii specifice, în functie de responsabilităţile 
incredintate:  

a) stabileste, în colaborare cu seful serviciului rutier, respectiv al Brigazii Rutiere din cadrul Poliţiei 
Romane, itinerarele de patrulare şi intervalele orare de patrulare în zonele de competenta;  
b) organizeaza, planifica, conduce şi controleaza activitatea personalului din subordine cu atributii 
în domeniul circulatiei pe drumurile publice;  
c) asigura continuitatea dispozitivului rutier în zona de competenta, pe baza de grafice de control, 
intocmite în colaborare cu seful serviciului rutier, respectiv al Brigazii Rutiere din cadrul Poliţiei 
Romane;  
d) coordoneaza activitatea personalului din subordine la actiuni proprii şi participa, conform 
solicitarii, la actiunile organizate de unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Romane sau de catre 
administratorul drumului public;  
e) propune sefului serviciului rutier, respectiv al Brigazii Rutiere din cadrul Poliţiei Romane, în 
situaţii deosebite, luarea unor masuri de reglementare, cum ar fi inchidere, restrictionare pentru 
anumite categorii de participanti la trafic a circulatiei, în anumite zone sau sectoare ale drumului 
public;  
f) asigura cunoasterea şi aplicarea intocmai de catre personalul din subordine a prevederilor 
legislatiei rutiere;  
g) asigura instruirea zilnica a poliţistilor locali cu privire la cunoasterea situaţiei operative din zona 
de competenta şi periodic instruieste personalul din subordine cu privire la cunoasterea şi 
respectarea regulilor de circulatie si, cu precadere, cu privire la modul de pozitionare pe partea 
carosabila şi la semnalele pe care trebuie sa le adreseze participantilor la trafic;  
h) ia masuri pentru ca în exercitarea atributiilor ce le revin poliţistii locali care executa activităţi în 
domeniul circulatiei pe drumurile publice sa poarte uniforma specifica cu inscrisuri şi insemne 
distinctive, conform prevederilor legale;  
i) tine evidenţa proceselor-verbale de constatare a contraventiilor intocmite de personalul din 
subordine şi monitorizeaza punerea în executare a amenzilor contraventionale, cu respectarea 
prevederilor legale în domeniu;  
j) organizeaza şi executa controale asupra activităţii desfasurate de efectivele din subordine;  
k) analizeaza lunar activitatea desfasurata de personalul din subordine în domeniul circulatiei pe 
drumurile publice;  
l) ia masuri pentru ca personalul din subordine sa execute sarcinile ce ii revin în conformitate cu 
prevederile legale, sa aiba un comportament civilizat, sa respecte regulile disciplinare stabilite, 
propunand recompense sau, după caz, sanctiuni corespunzătoare;  
m) intocmeste zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezinta sefului poliţiei locale.  
(2) în exercitarea atributiilor ce le revin, poliţistii locali care desfasoara activităţi în domeniul 
circulatiei pe drumurile publice sunt obligati:  
a) sa poarte peste uniforma specifica, în functie de anotimp, vesta sau scurta cu elemente 
reflectorizante, pe care este imprimata emblema "POLIŢIA LOCALA";  
b) sa poarte cascheta cu coafa alba;  
c) sa efectueze semnalele adresate participantilor la trafic, potrivit dispozitiilor legale care 
reglementeaza circulatia pe drumurile publice.  
 
Art. 18 
Ploiţistul local din cadrul compartimentului de disciplina în constructii şi afisajul stradal se 
subordoneaza sefului poliţiei locale şi are următoarele atributii specifice, în functie de 
responsabilităţile incredintate:  
a) organizeaza, planifica, conduce şi controleaza activitatea personalului poliţiei locale cu atributii 
în verificarea şi mentinerea disciplinei în constructii, respectiv în verificarea respectarii normelor 
legale privind afisajul stradal;  
b) asigura cunoasterea şi aplicarea intocmai de catre subordonati a prevederilor legale ce 
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reglementeaza activitatea compartimentului;  
c) asigura pregatirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica 
stabilita;  
d) asigura şi raspunde de utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului;  
e) gestioneaza şi asigura circulatia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;  
f) informeaza de indata conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea 
compartimentului şi tine evidenţa acestora;  
g) analizeaza lunar activitatea personalului din subordine;  
h) desfasoara activităţi pentru ca intregul personal sa execute corespunzător sarcinile ce ii revin, sa 
aiba o comportare civilizata, sa respecte regulile disciplinare stabilite, propunand recompense şi 
sanctiuni corespunzătoare;  
i) intocmeste zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezinta sefului poliţiei locale.  
 
Art. 19 
Poliţistul local din cadrul compartimentului de protectie a mediului din cadrul poliţiei locale se 
subordoneaza sefului poliţiei locale şi are următoarele atributii specifice, în functie de 
responsabilităţile incredintate:  
a) organizeaza, planifica, conduce şi controleaza activitatea personalului poliţiei locale cu atributii 
în verificarea şi asigurarea respectarii legii în domeniul protectiei mediului, conform atributiilor 
prevazute de lege;  
b) asigura cunoasterea şi aplicarea intocmai de catre subordonati a prevederilor legale ce 
reglementeaza activitatea compartimentului;  
c) asigura pregatirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica 
stabilita;  
d) tine evidenţa sanctiunilor contraventionale aplicate de personalul din subordine;  
e) stabileste masurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului şi raspunde 
de modul de îndeplinire a acestora;  
f) gestioneaza şi asigura circulatia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;  
g) informeaza de indata conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea 
compartimentului şi tine evidenţa acestora;  
h) analizeaza lunar activitatea personalului din subordine;  
i) desfasoara activităţi pentru ca intregul personal sa execute corespunzător sarcinile ce ii revin, sa 
aiba o comportare civilizata, sa respecte regulile disciplinare stabilite, propunand recompense şi 
sanctiuni corespunzătoare;  
j) intocmeste zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezinta sefului poliţiei locale.  
 
Art. 20 
Ploţistul local din cadrul compartimentului de activitate comerciala se subordoneaza sefului poliţiei 
locale şi are următoarele atributii specifice, în functie de responsabilităţile incredintate:  
a) organizeaza, planifica, conduce şi controleaza activitatea personalului poliţiei locale cu atributii 
în verificarea activităţii comerciale;  
b) asigura cunoasterea şi aplicarea intocmai de catre subordonati a prevederilor legale ce 
reglementeaza activitatea compartimentului;  
c) asigura pregatirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica 
stabilita;  
d) tine evidenţa sanctiunilor contraventionale aplicate de personalul din subordine;  
e) stabileste masurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului şi raspunde 
de modul de îndeplinire a acestora;  
f) gestioneaza şi asigura circulatia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;  
g) informeaza de indata conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea 
compartimentului şi tine evidenţa acestora;  
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h) analizeaza lunar activitatea personalului din subordine;  
i) desfasoara activităţi pentru ca intregul personal sa execute corespunzător sarcinile ce ii revin, sa 
aiba o comportare civilizata, sa respecte regulile disciplinare stabilite, propunand recompense şi 
sanctiuni corespunzătoare;  
j) intocmeste zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezinta sefului poliţiei locale.  
 
Art. 21 
Poliţistul din cadrul compartimentului cu atributii pe linie de evidenţa a persoanelor se 
subordoneaza sefului poliţiei locale şi are următoarele atributii specifice, în functie de 
responsabilităţile incredintate:  
a) organizeaza, planifica, conduce şi controleaza activitatea personalului poliţiei locale cu atributii 
în domeniul evidenţei persoanelor;  
b) asigura cunoasterea şi aplicarea intocmai de catre functionarii publici din poliţia locala, din 
subordine, a actelor normative ce reglementeaza activitatea de evidenţa a persoanelor;  
c) asigura cunoasterea şi respectarea intocmai de catre intregul personal din poliţia locala a 
prevederilor legale ce reglementeaza prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a 
acestor date;  
d) participa, alaturi de conducerea poliţiei locale, la incheierea protocoalelor standard de cooperare 
cu serviciile publice comunitare locale de evidenţa a persoanelor pe linia distribuirii de carti de 
alegator şi a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor peste 14 
ani, care nu au acte de identitate;  
e) colaboreaza cu sefii serviciilor publice comunitare de evidenţa a persoanelor în vederea realizarii 
sarcinilor privind distribuirea cartilor de alegator şi a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de 
identitate expirate şi a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;  
f) urmareste şi raspunde de punerea în aplicare de catre functionarii publici din poliţia locala, din 
subordine, a prevederilor protocoalelor standard incheiate cu serviciile publice comunitare locale de 
evidenţa a persoanelor;  
g) tine evidenţa sanctiunilor contraventionale aplicate de personalul din subordine;  
h) intocmeste zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezinta sefului poliţiei locale.  
 
Art. 22 
Personalul contractual care executa activităţi de paza are următoarele atributii specifice:  
a) verifica, în timpul serviciului, locurile şi punctele vulnerabile, existenta şi starea incuietorilor, a 
amenajarilor tehnice şi a sistemelor de paza şi alarmare şi ia, în caz de nevoie, masurile care se 
impun;  
b) cunoaste prevederile legale privind accesul în obiective şi regulile stabilite în planurile de paza;  
c) supravegheaza ca persoanele carora li s-a permis accesul în incinta, pe baza documentelor 
stabilite, sa se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;  
d) nu paraseste postul incredintat decat în situaţiile şi conditiile prevazute în consemnul postului;  
e) verifica obiectivul incredintat spre paza, cu privire la existenta unor surse care ar putea produce 
incendii, explozii sau alte evenimente grave. în cazul în care acestea s-au produs, ia primele masuri 
de salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi pentru limitarea consecintelor acestor evenimente 
şi sesizeaza organele competente;  
f) în cazul savarsirii unei infractiuni flagrante, ia masuri de predare a faptuitorului structurilor 
Poliţiei Romane competente potrivit legii. Daca faptuitorul a disparut, asigura paza bunurilor, nu 
permite patrunderea în campul infractional a altor persoane şi anunta unitatea de poliţie competenta, 
intocmind totodata proces-verbal cu cele constatate;  
g) face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea stricta a prevederilor legale.  
 
Art. 23 
Personalul contractual din cadrul poliţiei locale Moşniţa Nouă  asigura paza bunurilor şi 
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obiectivelor stabilite de consiliul local, prin hotarari, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.  
 
Art. 24 
Poliţia locala poate asigura, în conditiile legii, paza transporturilor bunurilor şi a valorilor, constand 
în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte inscrisuri de valoare, bijuterii, metale şi pietre 
pretioase, apartinand comunei Moşniţa Nouă. 
Art. 25 
(1) Pe timpul desfasurarii activităţilor de serviciu, pe raza comunelor, personalul poliţiei locale 
poate folosi autovehicule cu insemnul distinctiv "POLIŢIA LOCALA", urmat de denumirea 
unităţii/subdiviziunii administraţiv-teritoriale din care face parte. Literele care compun inscriptia 
trebuie sa fie de culoare neagră, pe fond alb, şi sa aiba aceleasi dimensiuni.  
(2) Insemnele nu trebuie sa creeze confuzii cu denumirea altor instituţii sau autorităţi publice şi sunt 
amplasate pe toate laturile autovehiculului, portiere, portbagaj şi capota, pentru a fi vizibile din 
orice pozitie.  
(3) Autovehiculele de patrulare sunt echipate, în mod obligatoriu, cu dispozitive de iluminare pentru 
emiterea de semnale speciale de avertizare luminoasa, de culoare albastra şi cu mijloace speciale de 
avertizare sonora.  
 
Art. 26 
(1) Personalul poliţiei locale care a facut uz de arma este obligat sa actioneze imediat pentru a se 
acorda primul ajutor şi asistenta medicala persoanelor ranite.  
(2) Personalul poliţiei locale care a facut uz de arma este obligat sa anunte de indata cel mai 
apropiat organ de poliţie din cadrul Poliţiei Romane, indiferent daca au rezultat sau nu victime ori 
pagube materiale, conform prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al munitiilor, 
cu modificarile şi completarile ulterioare.  
(3) Fiecare situaţie în care s-a facut uz de arma se raporteaza de urgenta pe cale ierarhica. De indata 
ce este posibil, raportul se intocmeste în scris.  
(4) Daca în urma uzului de arma se produce moartea sau vatamarea unei persoane, fapta se 
comunica de indata procurorului competent, potrivit legii.  
.  

                                  Capitolul IV - Drepturile şi obligatiile poliţistului local 

Art. 27 
(1) în exercitarea atributiilor ce ii revin, potrivit legii, poliţistul local are următoarele drepturi 
principale:  
a) sa efectueze control preventiv asupra persoanei si/sau bagajului acesteia în următoarele situaţii: 
exista indicii clare ca s-a savarsit, se savarseste sau se pregateste savarsirea unei infractiuni sau 
persoana participa la manifestari publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, 
produse ori substante periculoase;  
b) sa invite la sediul poliţiei locale persoanele a caror prezenta este necesara pentru îndeplinirea 
atributiilor, prin aducerea la cunostinta, în scris, a scopului şi a motivului invităţiei;  
c) sa solicite sprijinul cetatenilor pentru identificarea, urmarirea şi prinderea persoanelor care au 
comis fapte de natura penala sau contraventionala;  
d) sa poarte şi sa foloseasca, în conditiile prezentei legi şi numai în timpul serviciului, armamentul, 
munitia şi celelalte mijloace de aparare şi interventie din dotare;  
e) sa circule gratuit, pe baza legitimatiei de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competenta, cu 
mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite 
altfel;  
f) sa foloseasca forta, în conditiile legii, proportional cu starea de fapt care justifica utilizarea 
acesteia, în cazul nerespectarii dispozitiilor pe care le-a dat în exercitarea atributiilor de serviciu;  
g) sa legitimeze şi sa stabileasca identitatea persoanelor care incalca dispozitiile legale ori sunt 
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indicii ca acestea pregatesc sau au comis o fapta ilegala;  
h) sa conduca la sediul poliţiei locale sau al unităţilor/ structurilor teritoriale ale Poliţiei Romane pe 
cei care prin actiunile lor pericliteaza integritatea corporala, sanatatea sau viata persoanelor, ordinea 
publica ori alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de savarsirea unor fapte ilegale, a caror 
identitate nu a putut fi stabilita în conditiile legii. Verificarea situaţiei acestor categorii de persoane 
şi luarea masurilor legale, după caz, se realizeaza în cel mult 12 ore din momentul depistarii, ca 
masura administraţiva.  
(2) Pentru exercitarea atributiilor de serviciu, poliţistii locali au acces, în conditiile legii, la bazele 
de date ale Ministerului Administraţiei şi Internelor. în acest scop, poliţia locala şi structurile 
abilitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor incheie protocoale de colaborare în care 
se reglementeaza infrastructura de comunicatii, masurile de securitate, protectie şi de asigurare a 
confidentialităţii datelor, nivelul de acces şi regulile de folosire.  
 
Art. 28 
(1) în exercitarea atributiilor de serviciu, poliţistul local este obligat:  
a) sa respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetatenilor, prevazute de Constitutia 
Romaniei, republicata, şi de Conventia pentru apararea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale;  
b) sa respecte principiile statului de drept şi sa apere valorile democratiei;  
c) sa respecte prevederile legilor şi ale actelor administraţive ale autorităţilor administraţiei publice 
centrale şi locale;  
d) sa respecte şi sa aduca la îndeplinire ordinele şi dispozitiile legale ale sefilor ierarhici;  
e) sa respecte normele de conduita profesionala şi civica prevazute de lege;  
f) sa isi decline, în prealabil, calitatea şi sa prezinte insigna de poliţist şi legitimatia de serviciu, cu 
exceptia situaţiilor în care rezultatul actiunii este periclitat. La intrarea în actiune sau la inceputul 
interventiei ce nu sufera amanare, poliţistul local este obligat sa se prezinte, iar după incheierea 
oricarei actiuni sau interventii sa se legitimeze şi sa declare functia şi unitatea de poliţie locala din 
care face parte;  
g) sa intervina şi în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispozitie, pentru 
exercitarea atributiilor de serviciu, în raza teritoriala de competenta, cand ia la cunostinta de 
existenta unor situaţii care justifica interventia sa;  
h) sa se prezinte de indata la sediul poliţiei locale sau acolo unde este solicitat, în situaţii de 
catastrofe, calamităţi ori tulburari de amploare ale ordinii şi linistii publice sau alte asemenea 
evenimente, precum şi în cazul instituirii starii de urgenta ori a starii de asediu sau în caz de 
mobilizare şi de razboi;  
i) sa respecte secretul profesional, precum şi confidentialitatea datelor dobandite în timpul 
desfasurarii activităţii, în conditiile legii, cu exceptia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de 
serviciu, nevoile justitiei sau legea impun dezvaluirea acestora;  
j) sa manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în asa fel incat sa nu beneficieze 
şi nici sa nu lase impresia ca beneficiaza de datele confidentiale obtinute în calitatea sa oficiala.  
(2) Poliţistului local ii este interzis:  
a) sa faca parte din partide, formatiuni sau organizatii poliţice ori sa desfasoare propaganda în 
favoarea acestora;  
b) sa exprime opinii sau preferinte poliţice la locul de munca sau în public;  
c) sa participe la mitinguri, demonstratii, procesiuni sau orice alte intruniri cu caracter poliţic;  
d) sa adere la secte, organizatii religioase sau la orice alte organizatii interzise de lege;  
e) sa efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comert ori sa participe la 
administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu exceptia calităţii de actionar;  
f) sa exercite activităţi de natura sa lezeze onoarea şi demnitatea poliţistului local sau a instituţiei 
din care face parte;  
g) sa detina orice alta functie publica sau privata pentru care este salarizat, cu exceptia functiilor 
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didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ, a activităţilor de cercetare stiintifica şi creatie literar-
artistica;  
h) sa participe la efectuarea oricarei forme de control în vreo entitate publica sau privata, în cazul în 
care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natura contrara activităţii specifice 
de poliţie;  
i) sa provoace suferinte fizice sau psihice unor persoane, în scopul obtinerii de la acestea ori de la o 
terta persoana de informatii sau marturisiri;  
j) sa primeasca, sa solicite, sa accepte, direct sau indirect, ori sa faca sa i se promita, pentru sine sau 
pentru altii, în considerarea calităţii sale oficiale, daruri ori alte avantaje;  
k) sa rezolve cereri care nu sunt de competenta sa ori care nu i-au fost repartizate de sefii ierarhici 
sau sa intervina pentru solutionarea unor asemenea cereri, în scopurile prevazute la lit. j);  
l) sa colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;  
m) sa redacteze, sa imprime sau sa difuzeze materiale ori publicatii cu caracter poliţic, imoral sau 
ilegal.  
(3) Poliţistul local cu functie de conducere raspunde pentru ordinele şi dispozitiile date 
subordonatilor. El este obligat sa verifice daca acestea au fost transmise şi intelese corect şi sa 
controleze modul de aducere la îndeplinire.  
(4) Poliţistul local cu functie de conducere este obligat sa sprijine propunerile şi iniţiativele 
motivate ale personalului din subordine, în vederea imbunatăţirii activităţii poliţiei locale în care isi 
desfasoara activitatea, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetatenilor.  
(5) Poliţistul local raspunde, în conditiile legii, pentru modul în care isi exercita atributiile de 
serviciu. Încălcarea de catre poliţistul local a atributiilor de serviciu angajeaza raspunderea sa 
disciplinara, patrimoniala, civila sau penala, după caz, potrivit legii.  
(6) Poliţistul local are obligatia sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii 
persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului poliţiei locale si/sau autorităţilor publice.  
 
Art. 29 
In îndeplinirea atributiilor prevazute de prezenta lege, personalul poliţiei locale isi exercita 
competenta pe raza  comunei Moşniţa Nouă. 
 
Capitolul V - Folosirea mijloacelor din dotare şi uzul de arma 
 
Art. 30 
(1) Pentru descurajarea, impiedicarea şi neutralizarea actiunilor agresive ale persoanelor care 
tulbura ordinea şi linistea publica, actiuni ce nu au putut fi inlaturate sau anihilate prin utilizarea 
altor mijloace, poliţistii locali pot folosi arme neletale destinate pentru autoaparare, bastoane din 
cauciuc sau tomfe, bastoane cu energie electrostăţica, dispozitive cu substante iritant-lacrimogene şi 
paralizante, catuse, caini de serviciu, precum şi alte mijloace de imobilizare care nu pun în pericol 
viata sau nu produc o vatamare corporala grava.  
(2) Mijloacele prevazute la alin. (1) pot fi folosite impotriva persoanelor care:  
a) intreprind actiuni care pun în pericol integritatea corporala, sanatatea sau bunurile altor persoane;  
b) blocheaza, în afara conditiilor legii, caile publice de circulatie, incearca sa patrunda, patrund fara 
drept sau refuza sa paraseasca sediile autorităţilor publice, ale partidelor poliţice, ale instituţiilor şi 
organizatiilor de interes public ori privat, pericliteaza în orice mod integritatea sau securitatea 
acestora ori a personalului sau tulbura desfasurarea normala a activităţii;  
c) ultragiaza persoanele cu functii ce implica exercitiul autorităţii publice;  
d) se opun sau nu se supun, prin orice mijloace, îndeplinirii solicitarilor legale ale poliţistilor locali, 
numai daca exista o temere legitima ca prin actiunile lor pot pune în pericol integritatea corporala 
sau viata poliţistilor locali.  
(3) Folosirea mijloacelor prevazute la alin. (1) impotriva participantilor la actiunile agresive se va 
face în mod gradual, după avertizarea prealabila asupra utilizarii unor asemenea mijloace şi 
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acordarea timpului necesar pentru incetarea actiunilor şi conformarea la solicitarile legale ale 
poliţistilor locali. Orice actiune în public se face prin anuntare: „Poliţia!”.  
(4) Folosirea mijloacelor prevazute la alin. (1) nu trebuie sa depaseasca nevoile reale pentru 
impiedicarea sau neutralizarea actiunilor agresive.  
 
Art. 31 
(1) Poliţistul local dotat cu arme letale de aparare şi paza poate face uz de arma în caz de legitima 
aparare, stare de necesitate potrivit legii ori pentru îndeplinirea atributiilor de serviciu.  
(2) Personalul contractual care desfasoara activităţi de paza, dotat cu arme letale de aparare şi paza, 
poate face uz de arma în caz de legitima aparare ori stare de necesitate potrivit legii.  
(3) în sensul prezentei legi, prin uz de arma se intelege tragerea cu arma letala de aparare şi paza 
asupra persoanelor, animalelor sau bunurilor.  
(4) Atunci cand folosirea altor mijloace de imobilizare sau constrangere nu a dat rezultate, poliţistul 
local poate face uz de arma în îndeplinirea atributiilor de serviciu, în următoarele situaţii:  
a) pentru asigurarea apararii oricarei persoane impotriva unor violente iminente, prin care se poate 
provoca moartea sau ranirea grava ori care constituie amenintare grava asupra vietii sau integrităţii 
corporale a unei persoane;  
b) pentru imobilizarea unei persoane care, după comiterea unei infractiuni prin violenta, se opune 
sau incearca sa fuga, iar ramanerea acesteia în stare de libertate poate pune în pericol viata sau 
integritatea corporala a persoanelor.  
(5) Uzul de arma se face numai după somatia „Poliţia, stai!”. în caz de nesupunere, se someaza din 
nou prin cuvintele: „Stai, ca trag!”. Daca cel în cauza nu se supune nici de aceasta data, se someaza 
prin tragerea focului de arma în sus, în plan vertical.  
(6) în cazul în care, după executarea somatiei legale, potrivit alin. (5), persoana în cauza nu se 
supune, se poate face uz de arma impotriva acesteia.  
(7) Uzul de arma, în conditiile şi în situaţiile prevazute de alin. (4)—(6), se face în asa fel incat sa 
duca la imobilizarea celor impotriva carora se foloseste arma, tragandu-se, pe cat posibil, la 
picioare, pentru a evita cauzarea mortii acestora.  
(8) în cazurile de legitima aparare sau stare de necesitate se pot folosi armele letale de aparare şi 
paza, fara somatie, daca nu exista timpul necesar pentru aceasta.  
 
Art. 32 
Fiecare situaţie în care s-a facut uz de arma se raporteaza de urgenta ierarhic. De indata ce va fi 
posibil, raportul se intocmeste în scris. Daca în urma uzului de arma s-a produs moartea sau 
vatamarea unei persoane, fapta se comunica de indata procurorului competent, potrivit legii.  
 
Art. 33 
(1) Se interzice folosirea mijloacelor prevazute la art. 24 şi 25:  
a) impotriva copiilor, femeilor cu semne vizibile de sarcina şi a persoanelor cu semne vizibile de 
invaliditate, cu exceptia cazurilor în care acestia savarsesc un atac armat sau în grup, care pune în 
pericol viata ori integritatea corporala a persoanei;  
b) în situaţiile în care s-ar primejdui viata altor persoane ori s-ar viola teritoriul, spatiul aerian sau 
apele nationale ale unui stat vecin.  
(2) Folosirea mijloacelor prevazute la art. 18  şi  19 pentru îndeplinirea atributiilor de serviciu, în 
conditiile şi în situaţiile prevazute de prezenta lege, inlatura caracterul penal al faptei.  
(3) Persoanelor ranite li se da primul ajutor şi se iau imediat masuri pentru acordarea ingrijirilor 
medicale.  
 
Capitolul VI - Atributiile autorităţilor administraţiei publice locale în privinta organizarii şi 
functionarii poliţiei locale 
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Art. 34 
(1) La nivelul  comunei Moşniţa Nouă s-a organizat şi  functioneaza comisia locala de ordine 
publica, prin hotarare a consiliului local, denumita în continuare comisia locala, care este un 
organism cu rol consultăţiv.  
(2) Comisia locala este constituita, după caz, din: primar, , seful poliţiei locale, secretarul unităţii  
comunei Moşniţa Nouă şi 3 consilieri locali,  desemnati de consiliul local, 
(3) Sedintele comisiei locale sunt conduse de primar,  
(4) Modul de functionare a comisiei locale se stabileste prin regulamentul de organizare şi 
functionare a acesteia, adoptat de consiliul local,  
 
Art. 35  
(1) Comisia locala are următoarele atributii:  
a) asigura cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atributii în domeniul ordinii şi al 
sigurantei publice la nivelul  comunei  Moşniţa Nouă 
b) avizeaza proiectul regulamentului de organizare şi functionare a poliţiei locale;  
c) elaboreaza proiectul planului de ordine şi siguranta publica al unităţii administraţiv-teritoriale 
Moşniţa Nouă, pe care il actualizeaza anual;  
d) analizeaza periodic activităţile de mentinere a ordinii şi sigurantei publice la nivelul  comunei 
Moşniţa Nouă şi face propuneri pentru solutionarea deficientelor constatate şi pentru prevenirea 
faptelor care afecteaza climatul social;  
e) evalueaza cerintele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al poliţiei locale;  
f) prezinta autorităţii deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor 
planului de ordine şi siguranta publica al unităţii/subdiviziunii administraţiv-teritoriale. în baza 
concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autorităţilor administraţiei publice locale 
initierea unor proiecte de hotarari prin care sa se previna faptele care afecteaza climatul social.  
(2) Secretariatul comisiei locale este asigurat de persoane cu atributii în acest sens din aparatul de 
specialitate al primarului,.  
(3) Comisia locala se reuneste trimestrial sau ori de cate ori este necesar, la convocarea primarului 
sau a unei treimi din numarul consilierilor locali.  
 
Art. 36  
 în privinta organizarii şi functionarii poliţiei locale,  consiliul local al comunei  Moşniţa Nouă are 
următoarele atributii:  
a) aproba regulamentul de organizare şi functionare a poliţiei locale, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, şi ale prezentei legi;  
b) aproba, potrivit competentelor sale, conditiile materiale şi financiare necesare pentru 
functionarea poliţiei locale;  
c) analizeaza, impreuna cu comisia locala, activitatea poliţiei locale, în conditiile legii, şi stabileste 
masuri de imbunatăţire a activităţii acesteia;  
d) stabileste, la propunerea comisiei locale, masurile necesare pentru buna functionare a poliţiei 
locale şi pentru incadrarea activităţii acesteia în normele şi procedurile stabilite de unitatea de 
reglementare;  
e) aproba, la propunerea comisiei locale, planul de ordine şi siguranta publica al unităţii  
administraţiv-teritoriale Moşniţa Nouă. 
 
Art. 37 
(1) în privinta organizarii şi functionarii poliţiei locale, primarul comunei Moşniţa Nouă are 
următoarele atributii:  
a) numeste, sanctioneaza şi dispune suspendarea, modificarea şi incetarea raporturilor de serviciu 



Regulament de organizare şi funcționare a poliţiei locale a comunei  Moşniţa Nouă      pag. 15 
 

sau, după caz, ale raporturilor de munca ale personalului poliţiei locale, inclusiv ale sefului acesteia, 
în cazul organizarii poliţiei locale în aparatul propriu de specialitate,  
b) supune spre aprobare autorităţii deliberative resursele materiale şi financiare necesare 
desfasurarii activităţii poliţiei locale;  
c) indruma, supravegheaza, controleaza şi analizeaza activitatea poliţiei locale, ca serviciu public de 
interes local;  
d) asigura aducerea la îndeplinire a hotararilor consiliului local privind organizarea şi functionarea 
poliţiei locale;  
e) evalueaza activitatea poliţiei locale, potrivit criteriilor specifice stabilite de autoritatea 
deliberativa a administraţiei publice locale;  
f) prezinta autorităţii deliberative, anual sau ori de cate ori este necesar, informari privind modul de 
functionare a poliţiei locale;  
g) supune spre aprobare autorităţii deliberative regulamentul de organizare şi functionare a poliţiei 
locale;  
h) supune spre aprobare autorităţii deliberative procedurile şi criteriile pentru organizarea 
concursului în vederea ocuparii functiei de sef al poliţiei locale;  
i) organizeaza periodic consultari cu membrii comunităţii locale, cu participarea reprezentantilor 
unităţii/structurii teritoriale a Poliţiei Romane şi ai organizatiilor neguvernamentale, cu privire la 
priorităţile şi activitatea poliţiei locale;  
j) primeste şi solutioneaza sesizările cu privire la deficientele constatate în activitatea poliţiei locale, 
precum şi cu privire la imbunatăţirea activităţii de paza şi mentinere a ordinii şi linistii publice;  
k) imputerniceste, prin dispozitie, poliţistii locali ca agenti constatatori, în oricare dintre situaţiile în 
care aceasta calitate ii este stabilita, prin acte normative, primarului 
 
 
Capitolul VII - Dotarea şi finanţarea poliţiei locale 
 
Art. 38 
(1) Poliţia locala poate detine, administra si/sau folosi, după caz, în conditiile legii, imobile, 
mijloace de transport personalizate şi dotate cu dispozitive de avertizare sonore şi luminoase de 
culoare albastra, mijloace de transport anume destinate transporturilor bunurilor şi valorilor dotate 
potrivit legii, armament, munitie, echipamente şi aparatura tehnica specifica, necesare pentru 
exercitarea atributiilor prevazute de lege.  
(2) Proprietatea asupra oricaror bunuri materiale din dotarea poliţiei locale apartine unităţii 
administraţiv-teritoriale, cu exceptia celor inchiriate, luate în administrare sau în folosinta de la alte 
entităţi publice sau private, după caz.  
(3) Personalizarea echipamentelor, a mijloacelor, a uniformelor şi a insemnelor distinctive ale 
poliţiei locale cuprinde obligatoriu denumirea unităţii/subdiviziunii administraţivteritoriale pe raza 
careia se organizeaza şi functioneaza.  
(4) Poliţia locala poate constitui, dispecerate pentru coordonarea activităţii personalului şi 
interventie, cu echipaje proprii, la obiectivele date în competenta.  
 
Art. 39 
(1) Personalul poliţiei locale este dotat cu uniforma, insemne distinctive si, după caz, cu:  
a) arme letale de aparare şi paza sau arme neletale destinate pentru autoaparare;  
b) mijloace individuale de aparare, interventie şi imobilizare prevazute la art. 24 alin. (1), în cazul 
poliţistilor locali, sau cele prevazute de art. 45 din Legea nr. 333/2003, cu modificarile şi 
completarile ulterioare, în cazul personalului contractual.  
(2) Structurile de poliţie locala sunt autorizate sa procure şi sa detina arme letale de aparare şi paza 
şi arme neletale destinate pentru autoaparare, precum şi munitia corespunzătoare, pentru inarmarea 
personalului propriu, în conditiile art. 68 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al 
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munitiilor, cu modificarile şi completarile ulterioare.  
(3) Poliţistii locali cu atributii în domeniul asigurarii ordinii şi linistii publice care au obtinut 
certificatul de absolvire a programului de formare initiala prevazut la art. 18 alin. (1) şi (2), precum 
şi personalul contractual care desfasoara activităţi de paza şi care a fost atestat profesional potrivit 
prevederilor Legii nr. 333/2003, cu modificarile şi completarile ulterioare, pot fi dotăţi cu arme 
letale de aparare şi paza sau cu arme neletale destinate pentru autoaparare, în vederea desfasurarii 
activităţilor specifice, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 69 şi 70 din Legea nr. 
295/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare.  
(4) Pana la completarea prin achizitii proprii a intregului necesar de armament şi munitii, dotarea 
poliţiei locale cu aceste categorii de mijloace tehnice se poate asigura prin inchiriere de la 
Ministerul Administraţiei şi Internelor, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului administraţiei 
şi internelor, sau de la Ministerul Apararii Nationale, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului 
apararii nationale.  
 

Art.  40 
Drepturile salariale ale personalului poliţiei locale se stabilesc potrivit prevederilor legale aplicabile 
personalului din aparatul de specialitate al primarului,  
 

Art. 41 
In afara drepturilor salariale prevazute la art. 28, poliţistul local mai are dreptul şi la:  
a) decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasarii în interesul serviciului;  
b) incadrarea activităţii în conditii deosebite, speciale sau alte conditii de munca, potrivit legii;  
c) asigurarea de catre consiliul local al comunei Moşniţa Nouă,  a asistentei juridice a poliţistului 
local pentru fapte savarsite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu, în 
conditiile stabilite prin  prezentul regulamentul de organizare şi functionare a poliţiei locale;  
d) asigurarea despagubirilor de viata, de sanatate şi de bunuri în conditiile stabilite prin  prezentul 
Regulament de organizare şi functionare a poliţiei locale şi în limita bugetului aprobat de consiliul 
local,  
 
Art. 42 
In cazul decesului unui poliţist local în timpul sau în legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, 
se acorda familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz, 
un ajutor suplimentar de deces egal cu 3 salarii de baza avute la data decesului.  
 
Art. 43 
(1) în exercitarea atributiilor de serviciu, poliţistul local beneficiaza de protectie speciala, în 
conditiile legii, similara cu a poliţistului din cadrul Poliţiei Romane.  
(2) Poliţistul local şi membrii familiei sale au dreptul la protectie, în conditiile legii, din partea 
structurilor specializate ale statului fata de amenintarile sau violentele la care ar putea fi supusi ca 
urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.  
 
Art. 44 
(1) Poliţistului local şi personalului contractual din poliţia locala, cu atributii în domeniul pazei 
bunurilor şi obiectivelor de interes local, li se asigura gratuit uniforma şi echipamentul de protectie 
adecvat misiunilor specifice pe care le indeplinesc, iar în cazul în care, ca urmare a exercitarii 
atributiilor de serviciu, li s-a degradat sau distrus imbracamintea ori alte bunuri personale, au 
dreptul la despagubiri corespunzătoare.  
(2) Uniforma personalului prevazut la alin. (1), forma şi continutul insemnelor, precum şi ale 
documentelor de legitimare ale acestuia sunt cele prevazute în  Regulamentul-cadru de organizare şi 
functionare a poliţiei locale.  
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(3) La incetarea raporturilor de serviciu sau de munca, personalul prevazut la alin. (1) are obligatia 
de a preda, de indata, uniforma, insemnele, echipamentul de protectie şi documentele de legitimare.  
(4) Incetarea raporturilor de serviciu ale poliţistului local din motive imputabile acestuia, în termen 
de 5 ani de la absolvirea programului de formare initiala, atrage plata de catre acesta a contravalorii 
cheltuielilor de scolarizare, proportional cu perioada ramasa.  
 

Art. 45 
(1) Finantarea cheltuielilor curente şi de capital ale poliţiei locale se  face integral din bugetul local. 

  Art. 46 
    (1) Poliţistii locali şi personalul contractual din poliţia locala Moşniţa Nouă cu atributii în 
domeniul pazei bunurilor şi obiectivelor de interes local au dreptul la uniforma de serviciu de 
protectie specifica locului şi conditiilor de desfasurare a serviciului, care se acorda gratuit din 
resursele financiare ale unităţii administraţive teritoriale Moşniţa Nouă. 
    (2) Articolele din care se compune uniforma şi durata maxima de uzura sunt prevazute în anexa 
nr. 1.  
    (3) Descrierea uniformei de serviciu, a legitimatiei de serviciu şi a insemnelor distinctive de 
ierarhizare ale poliţistilor locali şi ale personalului contractual cu atributii în domeniul pazei 
bunurilor şi a obiectivelor de interes local sunt prevazute în anexa nr. 2.  
    (4) Uniforma şi insemnele distinctive se poarta în timpul executarii serviciului, iar în situaţia în 
care sediile nu sunt dotate cu vestiare, acestea pot fi purtate şi pe timpul deplasarii pana la serviciu 
şi de la serviciu la domiciliu sau la resedinta, după caz.  
 
      Art. 47 
       Procurarea de arme şi munitii pentru dotarea personalului propriu al poliţiei locale Moşniţa 
Nouă se face în conditiile art. 68 din Legea nr. 295/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare.  
 
     Art. 48 
        Evidenţele şi modul de pastrare şi asigurare a securităţii armelor şi a munitiilor detinute de 
poliţia locala se realizeaza în conditiile art. 68 din Legea nr. 295/2004, cu modificarile şi 
completarile ulterioare, şi ale prezentului regulament. 
 
       Art.49 
       (1) Poliţistii locali cu atributii în domeniul asigurarii ordinii şi linistii publice care au obtinut 
certificatul de absolvire a programului de formare initiala  corespunzătoare pot fi dotăţi cu arme 
letale de aparare şi paza sau cu arme neletale destinate pentru autoaparare, în vederea desfasurarii 
activităţilor specifice, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 69 şi 70 din Legea nr. 
295/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare.  
        (2) Personalul contractual care desfasoara activităţi de paza şi care a fost atestat profesional 
potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003, cu modificarile şi completarile ulterioare, poate fi dotat cu 
arme letale de aparare şi paza sau cu arme neletale destinate pentru autoaparare, în vederea 
desfasurarii activităţilor specifice, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 69 şi 70 din 
Legea nr. 295/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare.  
 

  Art. 50 
        (1) în exercitarea atributiilor de serviciu, poliţistii locali şi personalul contractual cu atributii în 
domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local pot purta în timpul serviciului o singura 
arma din dotare, precum şi cantitatea de cel mult 12 cartuse.  
(2) Arma prevazuta la alin. (1) poate fi purtata numai de catre titular, cu îndeplinirea conditiilor 
prevazute la art. 33 alin. (3) din Legea nr. 295/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare.  
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Art. 51 
In vederea asigurarii manipularii armamentului din dotare în conditii de securitate, structurile de 
poliţie locala sunt obligate:  
a) sa desfasoare activităţi de verificare a personalului dotat cu arme şi munitii, precum şi a starii 
tehnice a armelor şi a munitiilor, în conditiile art. 71 din Legea nr. 295/2004, cu modificarile şi 
completarile ulterioare;  
b) sa prezinte, la solicitarea inspectoratului de poliţie  a Judeţului Timiş,  fiecare arma letala de 
aparare şi paza detinuta, impreuna cu cate 5 cartuse corespunzătoare calibrului fiecarei arme, în 
vederea inregistrarii proiectilului şi a tubului-martor în evidenţele operative ale Inspectoratului 
General al Poliţiei Romane.  
 
Art. 52 
Conducerea poliţiei locale Moşniţa Nouă, trebuie sa ia masurile ce se impun pentru organizarea 
unei evidenţe riguroase a armamentului, a munitiilor şi a mijloacelor cu actiune iritantlacrimogena 
din dotarea personalului şi a structurilor proprii, pastrarea în conditii de deplina siguranta, portul, 
manipularea şi folosirea lor în stricta conformitate cu dispozitiile legale, în scopul prevenirii 
pierderii, sustragerii, instrainarii, degradarii şi producerii de accidente sau orice alte evenimente 
negative, potrivit legilor, ordinelor şi instructiunilor de specialitate în vigoare.  
 
Art. 53 
(1) Locurile de pastrare a armamentului, a munitiilor şi a mijloacelor cu actiune iritant-lacrimogena 
din dotarea personalului şi a structurilor proprii, precum şi gestionarea materialelor respective se 
stabilesc la inceputul fiecarui an calendaristic şi ori de cate ori este necesar, prin dispozitia 
primarului comunei Moşniţa Nouă.  
(2) Dotarea individuala a personalului şi asigurarea cu armament, munitii şi mijloace cu actiune 
iritant-lacrimogena se stabilesc în stricta conformitate cu prevederile normelor, ale tabelelor de 
inzestrare şi cu dispozitiile tehnice de aplicare a acestora.  
 
Art. 54 
(1) Odata cu primirea armamentului, a munitiei şi a mijloacelor cu actiune iritant-lacrimogena, 
personalul se instruieste de catre sefii nemijlociti asupra modului de predareprimire, purtare şi 
pastrare, functionare, asupra regulilor de manuire, a conditiilor legale în care se poate face uz de 
arma şi a masurilor de prevenire şi limitare a accidentelor.  
(2) Inaintea şi după executarea misiunilor, a sedintelor de pregatire şi tragere, de instructie şi a altor 
activităţi la care se folosesc armamentul şi munitiile se verifica existenta şi starea tehnica a acestora, 
precum şi modul cum sunt cunoscute şi respectate regulile de pastrare, purtare şi manipulare a lor.  
 
Art. 55 
Personalul care are în dotare armament, munitii şi mijloace cu actiune iritant-lacrimogena, precum 
şi cel care participa la exploatarea acestor categorii de bunuri materiale este obligat sa respecte 
regulile prevazute în precizarile şi dispozitiile tehnice specifice, precum şi pe cele stabilite în 
documentăţia tehnica a fiecarui mijloc în parte. Pe timpul îndeplinirii misiunilor personalul este 
obligat sa manifeste maximum de vigilenta în scopul inlaturarii oricarei posibilităţi de sustragere, 
instrainare sau folosire de catre persoane neautorizate ori de producere a unor accidente sau alte 
evenimente negative.  
 
Art. 56 
(1) Armamentul, munitiile şi mijloacele cu actiune iritant-lacrimogena se pastreaza în incaperi 
special destinate, care prezinta o deplina siguranta şi au amenajate dulapuri rastel, fisete sau lazi din 
metal, prevazute cu un sistem de inchidere sigura, incuiate şi sigilate.  
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(2) Un rand de chei de la sistemul de inchidere a acestor incaperi se pastreaza permanent, în plicuri 
sau cutii sigilate, la ofiterul de serviciu.  
 
Art. 57 
(1) Incaperile destinate pastrarii armamentului, munitiilor şi mijloacelor cu actiune iritant-
lacrimogena trebuie prevazute cu gratii şi grilaje, montate la toate ferestrele şi usile de acces, iar 
gurile de aerisire cu plase sau site metalice. în situaţia în care usile de acces sunt confectionate din 
metal de cel putin 5 mm grosime, nu este obligatorie montarea grilajelor.  
(2) Usile şi grilajele sunt prevazute cu cate doua incuietori sigure.  
(3) Grosimea barelor gratiilor şi a grilajelor trebuie sa fie de minimum 10 mm, iar dimensiunile 
maxime ale ochiurilor acestora de 150 x 150 mm. Gratiile şi grilajele trebuie sa fie incastrate în zid, 
iar balamalele se monteaza astfel incat sa nu permita scoaterea lor.  
(4) Zilnic, la inceputul şi la terminarea programului de lucru, gestionarii bunurilor materiale verifica 
starea sigiliilor şi a sistemului de alarma.  
(5) Sefii poliţiilor locale unde nu sunt asigurate conditii de pastrare regulamentare pentru armament 
şi munitii sunt obligati sa faca demersurile legale, conform competentelor, pentru asigurarea 
acestora.  
 
Art. 58 
(1) Usile de acces în depozitele, magaziile şi incaperile unde se pastreaza armament, munitii şi 
mijloace cu actiune iritant-lacrimogena, precum şi ferestrele acestora trebuie prevazute cu sisteme 
de alarma contra efractiei.  
(2) Sistemele de alarmare trebuie cuplate la camera ofiterului de serviciu.  
 
Art. 59 
(1) Pe timpul cat nu se afla asupra poliţistilor locali şi asupra personalului contractual cu atributii în 
domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local, armamentul şi munitia din dotarea 
individuala, precum şi mijloacele cu actiune iritantlacrimogena se pastreaza în incaperi special 
amenajate sau la ofiterul de serviciu. Armamentul se pastreaza în rastele, fisete sau lazi metalice 
prevazute cu tabele aprobate de sefii poliţiilor locale, ce cuprind seria armamentului şi detinatorul.  
(2) Munitia se pastreaza în incaperi separate de armament, în lazi metalice prevazute cu incuietori 
adecvate. în documentul de predare-preluare a serviciului de zi se consemneaza cantităţiv 
armamentul şi munitia existente la ofiterul de serviciu.  
(3) Acolo unde nu se pot asigura incaperi separate, munitia şi mijloacele cu actiune iritant-
lacrimogena se pastreaza în aceeasi camera cu armamentul, în lazi metalice separate, avand 
grosimea peretilor de cel putin 3 mm, prevazute cu incuietori sigure. Mijloacele cu actiune iritant-
lacrimogena se pastreaza în ambalajele originale.  
 
Art. 60 
Pistoalele şi munitia aferenta din dotarea structurilor poliţiei locale care nu au organizat serviciul de 
zi permanent se pastreaza în spatii special amenajate, unde este organizat serviciu de zi permanent 
şi sunt asigurate conditii pentru pastrarea în deplina siguranta. 

  
Art. 61 
Distribuirea armamentului, a munitiilor şi a mijloacelor cu actiune iritant-lacrimogena din dotarea 
personalului poliţiei locale cu drept de utilizare a acestor mijloace de aparare, precum şi retragerea 
acestora se fac, indiferent de situaţie, pe baza de tichet inlocuitor, semnatura în registrul special 
destinat si/sau documente justificative.  
 
Art. 62 
Predarea armamentului şi a munitiilor se face numai personalului nominalizat sau inlocuitorilor de 
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drept ai acestuia.  
 
Art. 63 
(1) Tichetele inlocuitoare pentru predareapreluarea armamentului şi a munitiilor din dotarea 
individuala a personalului se iau în evidenţa în registrele special destinate lucrului cu documente 
clasificate.  
(2) Tichetele inlocuitoare se elibereaza separat pentru predarea-preluarea armamentului, respectiv a 
munitiilor din dotare, şi cuprind următoarele mentiuni: denumirea poliţiei locale, gradul, numele şi 
prenumele poliţistilor locali şi ale personalului contractual cu atributii în domeniul pazei bunurilor 
şi a obiectivelor de interes local, tipul şi seria armei, respectiv numarul de cartuse, semnatura sefului 
poliţiei locale cu stampila unităţii, precum şi semnatura de primire a posesorului.  
(3) Cu ocazia inventarierii documentelor clasificate, la controale, convocari şi alte asemenea 
activităţi, se verifica existenta şi starea tichetelor şi se iau masuri de inlocuire a celor 
necorespunzătoare.  
 
Art. 64 
(1) Portul armamentului, al munitiilor şi al mijloacelor cu actiune iritant-lacrimogena din dotarea 
individuala a personalului este permis numai în interes de serviciu, cu aprobarea sefilor poliţiei 
locale din care face parte.  
(2) La terminarea misiunii sau a serviciului, armamentul, munitiile şi mijloacele cu actiune iritant-
lacrimogena se predau ofiterilor de serviciu de la care au fost primite.  
 
Art. 65 
(1) La uniforma de serviciu, pistolul se poarta, în mod obligatoriu, numai în toc, pe centura.  
(2) Incarcatoarele cu cartuse se pastreaza unul introdus în pistol, iar celalalt în locasul prevazut din 
tocul de purtare.  
 
Art. 66 
(1) Pierderea, sustragerea, instrainarea, degradarea sau folosirea abuziva a armamentului, a 
munitiilor şi a mijloacelor cu actiune iritant-lacrimogena din dotare constituie evenimente 
deosebite, abateri de la normele legale, ordinea interioara şi disciplina, care atrag, potrivit legii, 
după caz, raspunderea materiala, disciplinara sau penala.  
(2) Cazurile de pierdere, sustragere, instrainare, degradare sau folosire abuziva a armamentului, a 
munitiilor şi a mijloacelor cu actiune iritant-lacrimogena se raporteaza imediat, pe cale ierarhica, iar 
sefii compartimentelor functionale, impreuna cu persoanele desemnate, dispun masuri de cercetare 
pentru elucidarea completa a cazurilor şi sanctionarea celor vinovati, potrivit competentelor.  
 
Art. 67 
Seful poliţiei locale dispune retragerea armamentului şi a munitiilor din dotarea personalului care se 
afla în cercetare penala, daca se constata ca prezinta pericol pentru siguranta proprie sau a altor 
persoane ori în alte situaţii care impun aceasta masura.  
 
Art. 68 
Normele de dotare cu armament şi mijloace specifice de protectie a poliţistilor locali şi a 
personalului cu atributii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local sunt prevazute 
în anexa nr. 3.  

Capitolul VIII - Drepturile şi recompensele care se pot acorda poliţistilor locali 
 
Art. 69 
(1) Recompensarea poliţistilor locali se realizeaza în scopul recunoasterii publice în cadrul 
comunităţii profesionale şi în societate, daca este cazul, a meritelor celor care se evidenţiaza în 
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îndeplinirea atributiilor, a misiunilor sau pe timpul actiunilor organizate în zona de competenta a 
poliţiei locale.  
(2) Recompensele au caracter moral sau material, după caz.  
(3) Recompensarea poliţistilor locali trebuie sa se bazeze pe principii care vizeaza obiectivitatea, 
echitatea şi principialitatea acordarii recompenselor.  
 
Art. 70 
La stabilirea şi acordarea de recompense sau la formularea de propuneri în acest sens se au în 
vedere următoarele elemente:  
a) comportamentul poliţistului local;  
b) prestăţia profesionala generala a poliţistului local şi modul de îndeplinire a atributiilor/misiunilor;  
c) efectul motivator pe care recompensarea il poate produce asupra celorlalti poliţisti locali;  
d) posibilitatea ca recompensa acordata sa determine eficientizarea activităţii poliţistului local.  
 
Art. 71 
Recompensele care se pot acorda poliţistilor locali sunt următoarele:  
a) ridicarea unei sanctiuni disciplinare aplicate anterior — preceda acordarea unei alte recompense. 
Se acorda pe timpul perioadei cat sanctiunea isi produce efectele şi determina incetarea imediata a 
acestora. Se acorda de seful care a aplicat sanctiunea disciplinara ce urmeaza a fi ridicata sau de 
catre noul sef care indeplineste atributiile aceleiasi functii. în situaţia în care poliţistul local a fost 
mutat, ridicarea sanctiunii se acorda ca recompensa de catre seful care indeplineste functia similara 
celui care a aplicat sanctiunea disciplinara;  
b) felicitarile — pot fi scrise sau verbale, se acorda pentru îndeplinirea deosebita a atributiilor şi a 
misiunilor şi se aduc la cunostinta individual sau în fata personalului;  
c) titlurile de onoare — se confera poliţistilor locali pentru acte de eroism, curaj deosebit, 
devotament şi pentru merite deosebite în îndeplinirea unor atributii sau a unor misiuni;  
d) insemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, al insignelor sau altele asemenea, şi diplomele de merit 
— se acorda pentru obtinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competitii sportive, 
manifestari cultural-artistice şi sociale cu prilejul unor aniversari şi la finalizarea unor 
actiuni/misiuni;  
e) recompensele materiale — se acorda poliţistilor locali care s-au evidenţiat prin obtinerea de 
rezultate exemplare în activitate, în conformitate cu legea-cadru privind salarizarea unitara a 
personalului platit prin fonduri publice.  
 
Art. 72 
Modalitatea de acordare a asistentei juridice, precum şi cuantumul acesteia se stabilesc prin 
regulamentul de organizare şi functionare aprobat prin hotarare a  Consiliului Local, la propunerea 
primarului comunei Moşniţa Nouă, judeţul Timiş.  
 
Art. 73 
(1) Poliţistii locali au dreptul la despagubiri de viata, de sanatate şi de bunuri, pentru daunele 
suferite în exercitarea atributiilor de serviciu.  
(2) Asigurarea despagubirilor prevazute la alin. (1) implica acordarea unor sume de bani pentru 
poliţistii locali sau, în cazul decesului, pentru familiile acestora, în situaţia producerii riscurilor 
specifice activităţii de poliţie locala.  
(3) Consiliul local va aproba sumele necesare încheierii contractelor de asigurare pentru toţi 
poliţiştii locali din structura Poliţiei Locale Moşniţa Nouă. 
Art. 74 
(1) Despagubirile se acorda, în limita bugetului aprobat de  Consiliul Local Moşniţa Nouă, pentru 
următoarele categorii de riscuri:  
a) ranirea poliţistului local;  
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b) invaliditate de gradul I;  
c) invaliditate de gradul II;  
d) invaliditate de gradul III;  
e) deces;  
f) prejudicii aduse bunurilor.  
(2) în sensul alin. (1), termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:  
a) poliţist local ranit — poliţistul local supus în timpul sau în legatura cu exercitarea atributiilor de 
serviciu, independent de vointa lui, efectelor unor cauze vatamatoare, în urma carora ii este afectata 
integritatea anatomica si/sau functionala a organismului;  
b) poliţist local invalid — poliţistul local ranit clasat inapt pentru îndeplinirea atributiilor de serviciu 
de catre comisiile de expertiza medicala şi evaluare a capacităţii de munca;  
c) poliţist local decedat — poliţistul local care si-a pierdut viata în urma unui accident, în timpul sau 
în legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu;  
d) bun — constructii cu destinatia de locuit pentru poliţist şi familia sa, precum şi anexele acestora, 
vehicule aflate în proprietatea sau folosinta poliţistului.  
 
Art. 75 
(1) Despagubirile acordate în situaţia producerii riscului prevazut la art. 67 alin. (1) lit. a) acopera, 
în limita bugetului aprobat de consiliul local, toate cheltuielile legate de:  
a) tratamentul în tara sau în strainatate, în cazul în care acesta nu poate fi efectuat în tara;  
b) tratamentul de recuperare în unităţi medicale din tara sau din strainatate;  
c) protezele, ortezele şi alte dispozitive medicale de profil din tara sau din strainatate;  
d) transportul dus-intors pana la/de la unitatea medicala care va asigura efectuarea tratamentului, 
atat pentru poliţistul local, cat şi pentru insotitor, cand situaţia o impune.  
(2) în situaţia producerii şi a unuia dintre riscurile prevazute la art. 67 alin. (1) lit. b)—d), 
poliţistului local i se acorda, în limita bugetului aprobat de consiliul local, şi despagubiri în suma de 
pana la:  
a) 10.000 euro, echivalentul în lei la data platii — pentru invaliditate de gradul I;  
b) 8.000 euro, echivalentul în lei la data platii — pentru invaliditate de gradul al II-lea;  
c) 6.000 euro, echivalentul în lei la data platii — pentru invaliditate de gradul al III-lea.  
(3) Despagubirea acordata în situaţia producerii riscului prevazut la art. 67 alin. (1) lit. e) consta 
intr-o suma de pana la 20.000 euro, echivalentul în lei la data platii, şi se plateste familiei 
poliţistului local decedat.  
(4) Despagubirea acordata în situaţia producerii riscului prevazut la art. 67 alin. (1) lit. f) nu poate 
depasi suma necesara pentru aducerea bunului în starea initiala sau inlocuirii acestuia în caz de 
distrugere.  
 
Art. 76 
(1) Despagubirile acordate în baza prezentului regulament constituie forme de sprijin cu destinatie 
speciala.  
(2) Despagubirile prevazute la art. 68 se acorda pentru fiecare eveniment asigurat în parte.  
(3) Despagubirile prevazute la art. 68 alin. (4) nu se acorda în cazul în care prejudiciul prevazut la 
art. 67 alin. (1) lit. f) este acoperit partial sau în totalitate ca urmare a existentei unei asigurari în 
sistemul privat.  
 
     Art. 77 
       Pentru toate sumele de bani platite ca despagubiri în temeiul prezentului regulament, 
autorităţile administraţiei publice locale vor initia demersuri pentru recuperarea sumelor platite de la 
persoanele care se fac vinovate de producerea prejudiciilor.  
      72.  Asigurarea tehnico-materiala a poliţiei locale la nivelul unităţii  administraţiv-teritoriale 
Moşniţa Nouă  se realizeaza conform reglementarilor proprii, stabilite prin hotarari ale consilului 
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local.  
 

Capitolul IX - Dispozitii finale 
 
        Art. 78 
        în vederea preluarii personalului poliţiei comunitare, precum şi a personalului din structurile 
aparatului de specialitate al primarului responsabil cu controlul privind disciplina în constructii, 
protectia mediului şi comert, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 155/2010, 
autorităţile administraţiei publice locale au obligatia de a solicita Agentiei Nationale a 
Functionarilor Publici echivalarea functiilor specifice de poliţist local cu functii publice generale, în 
conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile şi 
completarile ulterioare.  
 

Art.79 

(1) în situaţia în care primarul comunei Moşniţa Nouă  apreciază ca sarcinile ce revin autorităţilor 
administraţiei publice locale pe linie de poliţie locala nu sunt îndeplinite corespunzător sau are 
indicii/sesizări cu privire la încălcarea prevederilor legale de catre poliţistii locali, poate solicita 
prefectului sprijinul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor, în vederea efectuarii unui 
control de specialitate.  
(2) Controlul asupra activităţii poliţiei locale se poate dispune şi prin ordin al ministrului 
administraţiei şi internelor, la iniţiativa acestuia, sau, după caz, a prefectului, a directorului general 
al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti ori a inspectorului-sef al inspectoratului de 
poliţie judeţean, numai după incunostintarea prealabila a primarului.  

(3) Orice control se rezuma strict la asigurarea respectarii principiilor constitutionale şi a legalităţii 
specifice. Rezultatele controlului se transmit primaruluii şi se prezinta în proxima sedinta a 
consiliului local.  
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ANEXA NR. 2 LA HCL NR. _____ / ____________ 
 

SIGLA POLIŢIEI LOCALE MOŞNIŢA NOUĂ 
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ANEXA NR. 3 LA HCL NR. _____ / ____________ 
  

ÎNSEMNELE AUTOSPECIALELOR  POLIŢIEI LOCALE MOŞNIŢA NOUĂ 

 

 


