ATRIBUȚII
Șef serviciu, grad II
Serviciul Poliție Locală și Pază din cadrul
Primăriei comunei Șotânga

1. În aplicarea prevederilor Legii nr. 155/2010, Legea poliţiei locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, îndeplinește următoarele atribuții:
A. În domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi al pazei bunurilor:
a) menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă
publică al comunei Șotânga, aprobat în condiţiile legii, (în apropierea unităţilor de învăţământ publice,
a unităţilor sanitare publice, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate
în proprietatea şi/sau în administrarea comunei);
b) participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi
de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum
şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
c) acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor
sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora
serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
d) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind
regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor
fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea
câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea
şi transportul acestora la adăpost;
e) asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile
publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
f) participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia
mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale
promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum
şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
g) asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea comunei şi/sau în administrarea
autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite
de consiliul local;
h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea
socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi
locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
i) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele
de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care
locuiesc pe raza de competenţă;
j) participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul
integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
k) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau
de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
l) asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
m) acordă, pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu
atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.
B. În domeniul circulaţiei pe drumurile publice:
a) asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a
efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea
atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind
funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde
se aplică marcaje rutiere;
c) participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor
naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte
asemenea fenomene, pe drumurile publice;
d) participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de
circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de

pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau
comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică
aglomerări de persoane;
e) sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în
cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;
f) acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru
asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri
ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune,
transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea,
staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a
autovehiculelor staţionate neregulamentar, cu respectarea prevederilor legale;
i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă
admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a
conducătorilor acestor vehicule;
j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti,
conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la
circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile
de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri
aparţinând domeniului public sau privat al comunei;
m) cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea
deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al
autovehiculelor abandonate pe domeniul public.
C. În domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal:
a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de
construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;
b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a
lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;
c) verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de
afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii
economice;
d) participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie
pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spaţii aflate în
administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes
local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la
aceste operaţiuni specifice;
e) constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în
domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a
contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care
coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, preşedintelui
consiliului judeţean, primarului unităţii administrativ-teritoriale ori al sectorului municipiului Bucureşti
în a cărui rază de competenţă s-a săvârşit contravenţia sau persoanei împuternicite de aceştia.
D. În domeniul protecţiei mediului:
a) controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a
deşeurilor menajere şi industriale; supraveghează depozitele de deşeuri aflate în circumscripţia
teritorială a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea declanşării unor incendii,
cu consecinţe negative pentru viaţa oamenilor, mediu şi bunuri materiale;
b) sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale
privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;
c) participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;
d) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al comunei sau pe spaţii aflate în
administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes
local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;
e) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

f) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea
zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;
g) verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit
legii;
h) verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu
graficele stabilite;
i) verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale,
sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă,
precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;
j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării
atribuţiilor în domeniul protecției mediului, stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.
E. În domeniul activităţii comerciale:
a) acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor
comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei
b) verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici,
persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi
oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;
c) verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a
documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor
şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice
centrale şi locale;
d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;
e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de
comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;
f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor
economici;
g) identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al comunei sau pe spaţii
aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes
local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;
h) verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative
în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;
i) cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor
în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
j) verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a
produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică
nereguli;
k) verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu activităţi de producţie,
comerţ sau prestări de servicii desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;
l) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării
atribuţiilor prevăzute la lit. a) - j), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.
F. În domeniul evidenţei persoanelor:
a) înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;
b) cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu
caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de
lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date;
c) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul,
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au
persoanele prevăzute la art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
d) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a
persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de
identitate.
2. Organizeazã, planificã şi conduce întreaga activitate a Serviciului Poliţie Locală și Pază;
3. Asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale;

4. Asigurã informarea operativã a consiliului local, a structurii teritoriale corespunzãtoare a Poliţiei
Române, precum şi a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul
activitãţii poliţiei locale;
5. Asigurã mãsurile pentru rezolvarea operativã a cererilor, a sesizãrilor şi a reclamaţiilor cetãţenilor, în
conformitate cu prevederile legale;
6. Reprezintã, în limita competențelor acordate, poliţia localã în relaţiile cu alte instituţii ale statului, cu
celelalte autoritãţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaboreazã cu organizaţii
neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de
lege;
7. Organizează şi participă la audienţele cu cetăţenii;
8. Participă la acțiuni tematice organizate în cadrul instituțiilor de învățământ;
9. Să poarte și să folosească, în condițiile legii, numai în timpul serviciului armamentul și muniția, precum
și celelalte mijloace de apărare și intervenție;
10. Este obligat să poarte la uniformă insigna cu număr distinctiv de identificare și să prezinte legitimația de
serviciu, cu excepția situațiilor în care lipsește timpul necesar pentru această formalitate; după
încheierea oricărei acțiuni sau intervenții, acesta se legitimează și își declară funcția pe care o deține în
unitatea din care face parte;
11. Să constate contravențiile și să aplice, în condițiile legii, sancțiunile pentru contravențiile privind
ordinea și liniștea publică, curățenia comunei, regulile de comerț stradal sau alte contravenții pentru care
li se stabilesc asemenea competențe, prin legi hotărâri ale Guvernului sau ale consiliului local;
12. Întocmeşte planul de pază pentru obiectivele din competenţă, îl prezintă spre aprobare Consiliului Local
şi Poliţiei Române pentru obţinerea avizului.
13. Întocmeşte Regulamentul de organizare şi funcţionare al Poliţiei locale şi îl prezintă Comisiei locale de
ordine publică spre avizare.
14. Prezintă în şedinţele Comisiei locale de ordine publică, modalităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei
publice, formulând propuneri pentru soluţionarea deficienţelor constatate, în vederea elaborării în acest
sens a unor măsuri comune de către Comisia locală de ordine publică;
15. Prezintă Comisiei locale de ordine publică propuneri privind necesarul de personal al poliţiei locale,
luând în considerare cerinţele specifice ale activităţilor desfăşurate de poliţiştii din subordine.
16. Prezintă Comisiei locale de ordine publică informări anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor
planului de ordine şi siguranţă publică al comunei, necesare pentru formularea de către Comisia locală
de ordine publică a rapoartelor anuale privind acest aspect, în vederea prezentării acestora Consiliului
local al comunei Șotânga;
17. Colaborează cu alte organe ale statului cu atribuţii privind asigurarea climatului de ordine şi linişte
publică, siguranţa persoanelor, integritatea corporală, viaţa, bunurile acestora ori ale domeniului public,
curăţenia şi combaterea comerţului stradal neautorizat;
18. Propune primarului adoptarea de mãsuri pentru eficientizarea activitãţii Serviciului Poliție Locală și
Pază;
19. Coordoneazã activitatea de evidenţã, aprovizionare, de repartizare, de întreţinere şi de pãstrare, în
condiţii de siguranţã, a bunurilor aflate în administrarea Serviciului Poliţie Locală și Pază;
20. Urmãreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distinctive de ierarhizare,
repartizarea şi utilizarea corespunzãtoare a acestora;
21. Analizeazã contribuţia funcţionarilor publici din poliţia localã la menţinerea ordinii şi liniştii publice, la
constatarea contravenţiilor în domeniile prevãzute de lege şi ia mãsuri de organizare şi îmbunãtãţire a
acesteia;
22. Prezintă Primarului, anual, sau ori de câte ori este necesar, informări privind modul de funcţionare a
Poliţiei locale.
23. Primeşte şi soluţionează sesizările cu privire la deficienţele constatate în activitatea Poliţiei locale,
precum şi cu privire la îmbunătăţirea activităţii de pază şi de menţinere a ordinii şi liniştii publice.
24. Participă la organizarea și derularea de programe sectoriale de creștere a gradului de conștientizare și a
nivelului de educație anticorupție în rândul salariaților;
25. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau dispuse de conducerea primăriei, specifice
domeniului de activitate.

