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POLITIA LOCALA ODOREU 

REGULAMENT 

PROPRIU DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE  

 

 

CAPITOLUL  I 

DISPOZITII GENERALE 

 

 

   Art.1.    Politia Locala Odoreu este organizata si funtioneaza in conformitate cu prevederile 

urmatoarelor acte normative: legea 155/2010 privind infiintarea si organizarea Politiei Locale, 

Regulamentul cadru de organizare si funtionare a Politiei Locale nr 1332/2010, Legea 

215/2001 republicata privind administratia publica locala, Legea 330/2009 privind salarizarea 

personalului bugetar cu completarile ulterioarea, Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor, si protectia persoanelor cu modificarile si completarile ulterioare. 

           Politia Locala Odoreu se organizeaza ca un compartiment functional, fara personalitate 

juridical la nivel de birou in cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Odoreu. 

   Art.2. - (1) Politia locala isi desfasoara activitatea: 

   a) in interesul comunitatii locale, exclusiv pe baza si in executarea legii, precum si a actelor 

autoritatii deliberative si ale celei executive ale administratiei publice locale; 

   b) in conformitate cu reglementarile specifice fiecarui domeniu de activitate, stabilite prin 

acte administrative ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale. 

   (2) Politia locala comunica, de indata, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de 

incalcare a legii, altele decat cele stabilite in competenta sa, de care a luat cunostinta cu ocazia 

indeplinirii misiunilor si activitatilor specifice. 

   (3) In exercitarea atributiilor ce ii revin, politia locala coopereaza cu unitatile, respectiv cu 

structurile teritoriale ale Politiei Romane, ale Jandarmeriei Romane, ale Politiei de Frontiera 

Romane si ale Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, cu celelalte autoritati ale 

administratiei publice centrale si locale si colaboreaza cu organizatii neguvernamentale, 

precum si cu persoane fizice si juridice, in conditiile legii. 

   (4) Politia locala solicita interventia unitatilor/structurilor teritoriale competente ale Politiei 

Romane sau ale Jandarmeriei Romane pentru orice alte situatii ce excedeaza atributiilor ce ii 

revin, potrivit prezentei legi. 

   (5) Politia locala poate incheia cu alte autoritati si institutii publice protocoale de cooperare 

avand ca obiect detalierea modalitatilor prin care, in limitele competentelor legale ale fiecarei 



structuri, acestea isi ofera sprijin in indeplinirea activitatilor sau a misiunilor specifice. 

  Art.3. - (1) La nivelul comunei Odoreu, unde este infiintata politia comunitara conform 

prevederilor Legii nr. 371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei 

Comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta se reorganizeaza ca structura 

de Politie Locala conform legii 155/2010. 

 

  Art.4.  La infiintarea Politiei Locale  personalul acesteia se preia de la Politia Comunitara, 

precum si de la structurile din aparatul de specialitate al primarului, prevazute de lege, cu 

incadrarea in numarul de posturi aprobat de consiliul local. 

            Preluarea personalului se face pe functii publice de aceasi categorie, grad sau clasa in 

afara de functiile nou infiintate. 

            Personalul Politiei Locale Odoreu se compune din functionari publici, functiile publice 

vacante din cadrul politiei locale se ocupa potrivit prevederilor legii 188/1999, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare, conditiile de organizare si desfasurare a concursului se 

stabilesc prin hotarare a consiliului local la propunerea primarului cu respectarea prevederilor 

legale in vigoare. 

   Art. 5. - (1) Funcţiile publice din poliţia locală, inclusiv funcţiile publice specifice de 

poliţist local, în raport cu nivelul studiilor necesare ocupării, se clasifică după cum urmează: 

a) clasa I cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare de 

lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalent; 

b) clasa a II-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare 

de scurtă durată, absolvite cu diplomă; 

c) clasa a III-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii liceale, 

respective studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat. 

(2) Funcţionarii publici din poliţia locală, numiţi în funcţiile publice prevăzute pentru clasele 

a II-a şi a III-a, pot ocupa numai funcţii publice de execuţie. 

 

 

CAPITOLUL II 

STRUCTURA ORGANIZATORICA 

 

 

   Art.6.    Politia Locala Odoreu se organizeaza ca un compartiment functional, fara 

personalitate juridical la nivel de birou in cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Odoreu si se subordoneaza nemijlocit primarului comunei Odoreu. 

           Politia Locala Odoreu dispune de un aparat propriu de specialitate a carui organizare si 

functionare se stabileste prin Hotarare de Consiliu Local si care este subordonat primarului 

comunei Odoreu. 

           Politia locala din comuna Odoreu se organizeaza prin preluarea posturilor si 

personalului politiei comunitare, precum si ale structurilor din aparatul de specialitate al 

primarului responsabil cu controlul privind disciplina in constructii, protectia mediului si 

comert, dupa caz, cu incadrarea in numarul de posturi stabilit de Consiliul Local Odoreu 

   Art.7.  Aparatul propriu al Politiei Locale Odoreu este organizat ca birou de specialitate 

asfel: 1 post de conducere Sef Birou clasa I grad professional II si 6 posturi de executie. 

         Conducerea, organizarea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activitatii structurilor 

organizate sunt asigurate  de seful de birou,  potrivit  organigramei  aprobate  şi  a 

atributiunilor stabilite prin prezentul Regulament, astfel 

  Seful de birou are în subordine directă: 
                        -  compartiment cu atributii specifice in domeniile: ordine publica, afisaj     
                           stradal, protectia mediului si circulatia  pe drumurile publice  -  



                         (total 4 posturi)     
                          din care 1 post de Politist Local clasa III grad professional Principal, 1   
                          post Politist Local clasa III grad professional Asistent si 2  posturi de   
                          Politist Local clas  III grad professional Superior. 
                        - compartiment cu atributii specifice in domeniile: ordine publica, evidenta     
                          persoanelor si activitate comerciala - 1 post Politist Local clasa I grad  
                          professional Principal. 
                        - compartiment cu atributii specifice in domeniul ordine publica si disciplina in  
                          constructii - 1post Politist Local clasa I grad profesional Superior 
 
    Art.8. Dupa nivelul atributiilor, angajatii din cadrul Politiei Locale au posturi de conducere 

si de executie. 

           Posturile de conducere din cadrul Politiei Locale Odoreu sunt : - sef birou 

           Posturile de executie din cadrul Politiei Locale Odoreu sunt: - politisti locali angajati.  

.   Organigrama politiei locale a comunei Odoreu este prezentată în Anexa nr. 3, care 

face parte integrantă din prezentul Regulament. 

(2) Statul de functii al poliŃiei locale a comunei Odoreu este prezentată în Anexa 

nr. 4, care face parte integrantă din prezentul Regulament. 

 
 

 

CAPITOLUL III 

SELECTIONAREA, PREGATIREA SI NUMIREA PERSONALULUI  

POLITIEI LOCALE 

 

 

   Art.9. - (1) La înfiinţarea poliţiei locale, personalul acesteia se preia de la Poliţia 

Comunitară, precum şi de la structurile din aparatul de specialitate al primarului, prevăzute de 

lege, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat de consiliul local. 

(2) Preluarea personalului potrivit alin. (1) se face pe funcţii publice de aceeaşi categorie, 

clasă sau grad profesional prin hotărâre a autorităţii deliberative a administraţiei publice 

locale. 

   Art. 10. - (1) Funcţiile publice vacante din cadrul poliţiei locale se ocupă potrivit 

prevederilor Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Condiţiile de organizare şi de desfăşurare a concursului sau a examenului se stabilesc prin 

hotărâre a consiliului local, la propunerea primarului, cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare. 

  Art. 11. – Personalul contractual din cadrul poliţiei locale care exercită atribuţiile prevăzute 

la art. 6 lit. h) din Legea nr. 155/2010 trebuie să îndeplinească şi condiţiile prevăzute la art. 39 

din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 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.12. - (1) Personalul politiei locale Odoreu este compus din: 

   a) functionari publici care ocupa functii publice specifice de politist local; 

   (2) Pot ocupa functii publice specifice de politist local functionarii publici care indeplinesc 

atributii de natura celor prevazute la art. 6, cu exceptia art. 6 lit. h), si la art. 7-11 din leg 

155/2010. 

   (3) Personalul din cadrul politiei locale care indeplineste atributiile prevazute la art. 6 lit. h) 

are statut de personal contractual. 

   (4) Incadrarea in clase si pe grade profesionale a functiei publice specifice de politist local 

se face conform prevederilor referitoare la functiile publice generale din Legea nr. 188/1999 



privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

   Art.13. - Seful politiei locale  este numit in functia de conducere in conformitate cu 

prevederile Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale 

Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

   Art.14. - (1) Raporturile de serviciu ale politistilor locali si ale functionarilor publici care 

ocupa functii publice generale se stabilesc, se modifica, se suspenda si inceteaza in conditiile 

stabilite potrivit prevederilor prezentei legi si ale Legii nr. 188/1999, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

     Art.15. - (1) In timpul serviciului, politistii locali  poarta uniforma si exercita atributiile 

prevazute in fisa postului, potrivit prevederilor prezentei legi. 

   (2) Politistul local este investit cu exercitiul autoritatii publice, pe timpul si in legatura cu 

indeplinirea atributiilor si a indatoririlor de serviciu, in limitele competentelor stabilite prin 

lege, si beneficiaza de dispozitiile legii penale cu privire la persoanele care indeplinesc o 

functie ce implica exercitiul autoritatii de stat. 

   Art.16. - (1) Dupa numirea in functie, politistii locali care au atributii in domeniul ordinii si 

linistii publice, precum si cei cu atributii in domeniul circulatiei rutiere, proveniti din 

structurile politiei comunitare sunt obligati ca, in termen de 5 ani, sa urmeze un program de 

formare initiala organizat intr-o institutie de invatamant din cadrul Ministerului Administratiei 

si Internelor. 

   (2) Dupa numirea in functie, politistii locali care au atributii in domeniul ordinii si linistii 

publice, precum si cei cu atributii in domeniul circulatiei rutiere, selectionati ulterior 

operationalizarii structurilor politiei locale, in conditiile art. 3 alin. (1), precum si cei 

selectionati in vederea incadrarii posturilor structurilor de politie locala infiintate in conditiile 

art. 3 alin. (2) sunt obligati ca, in termen de un an, sa urmeze un program de formare initiala 

organizat intr-o institutie de invatamant din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. 

   (3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) si (2) politistii locali care provin din structurile de 

ordine si siguranta publica ale Ministerului Administratiei si Internelor, precum si cei care au 

urmat un program de pregatire initiala intr-o institutie de invatamant din cadrul Ministerului 

Administratiei si Internelor. 

   (4) Durata programelor de formare prevazute la alin. (1) si (2) este de minimum 3 luni. 

   (5) Finalizarea programelor de formare prevazute la alin. (1) si (2) se face prin examen de 

absolvire, conform planului de invatamant. In urma promovarii examenului, politistii locali 

obtin un certificat de absolvire eliberat, in conditiile legii, de catre institutia organizatoare. 

   (6) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, daca, dupa expirarea perioadei de 5 ani prevazute la alin. (1), 

respectiv a celei de un an prevazute la alin. (2), politistul local nu a absolvit programul de 

formare initiala, acesta este eliberat din functia publica. 

   (7) Contravaloarea cheltuielilor de scolarizare individuale ale politistilor locali aferente 

programelor de formare prevazute la alin. (1) si (2) se suporta din bugetul politiei locale sau 

din bugetul local, dupa caz. 

   Art. 17. - Poliţiştii locali care promovează examenele de formare iniţială încheie un 

angajament de serviciu prin care se obligă să lucreze în poliţia locală o perioadă de cel puţin 5 

ani de la data promovării examenului. 

   Art. 18. – (1) La numirea în funcţia publică, funcţionarii publici din poliţia locală depun 

jurământul de credinţă prevăzut de Legea nr. 188/1999, republicată. 

(2) Refuzul depunerii jurământului prevăzut la alin. (1) se consemnează în scris şi atrage 

revocarea actului administrativ de numire în funcţia publică, în condiţiile legii. 

(3) Jurământul de credinţă este semnat de către funcţionarul public din poliţia locală, în două 

exemplare, unul păstrându-se la dosarul personal, iar cel de-al doilea se înmânează 

semnatarului. 
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(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică şi funcţionarilor publici din poliţia locală proveniţi din 

rândul poliţiştilor comunitari. 

   Art. 19. - Dacă funcţionarului public din poliţia locală numit în funcţia publică îi încetează 

raporturile de serviciu din motive imputabile acestuia, înaintea expirării perioadei prevăzute 

în angajamentul de serviciu, se aplică prevederile art. 38 alin. (4) din Legea nr. 155/2010. 

     

 

CAPITOLUL IV 

ATRIBUTIILE PERSONALULUI POLITIEI LOCALE 

 

   Art. 20. - (1) Şeful poliţiei locale îşi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub 

autoritatea şi controlul primarului şi are următoarele atribuţii: 

a) organizează, planifică şi conduce întreaga activitate a poliţiei locale; 

b) întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător; 

c) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale; 

d) răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine; 

e) aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele din competenţă; 

f) studiază şi propune unităţilor beneficiare de pază introducerea amenajărilor tehnice şi a 

sistemelor de alarmare împotriva efracţiei; 

g) analizează trimestrial activitatea poliţiei locale şi indicatorii de performanţă stabiliţi de 

comisia locală de ordine publică; 

h) asigură informarea operativă a consiliului local, a structurii teritoriale corespunzătoare a 

Poliţiei Române, precum şi a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite ce au avut 

loc în cadrul activităţii poliţiei locale; 

i) reprezintă poliţia locală în relaţiile cu alte instituţii ale statului, cu celelalte autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, 

precum şi cu persoane fizice şi juridice pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege; 

j) asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul 

să propună acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni în condiţiile legii; 

k) propune primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activităţii; 

l) asigură măsuri pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor şi a reclamaţiilor 

cetăţenilor, în conformitate cu prevederile legale; 

m) organizează şi participă la audienţele cu cetăţenii; 

n) întocmeşte  aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competenţei; 

o) coordonează activitatea de evidenţă, aprovizionare, de repartizare, de întreţinere şi de 

păstrare, în condiţii de siguranţă, a armamentului şi a muniţiei din dotare; 

p) urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distinctive de 

ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora; 

q) întreprinde măsuri de aprovizionare şi menţinere în stare de funcţionare a aparaturii de pază 

şi alarmare, radiocomunicaţii şi a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază şi ordine; 

r) menţine legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care se desfăşoară activitatea 

de pază, semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi propune 

măsurile necesare pentru creşterea eficienţei pazei; 

s) analizează contribuţia funcţionarilor publici din poliţia locală la menţinerea ordinii şi liniştii 

publice, la constatarea contravenţiilor în domeniile prevăzute de lege şi ia măsuri de 

organizare şi îmbunătăţire a acesteia; 

t) organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului în care sunt 

îndeplinite atribuţiile de serviciu de către funcţionarii publici din poliţia locală; 

u) organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite; 

v) organizează activităţile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor; 



w) constata contraventii si aplica sanctiuni in toate domeniile de activitate ale politiei locale. 

x) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege 

(2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, şeful poliţiei locale emite decizii cu caracter 

obligatoriu pentru întregul personal din subordine. 

g) să facă uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale. 

  Art. 21 – În executarea atribuţiilor prevăzute de lege în domeniul ordinii şi liniştii publice, 

funcţionarii publici desfăşoară următoarele activităţi: 

a) acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al 

unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea şi combaterea faptelor 

antisociale, cât şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice; 

b) intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de Urgenţă 

112, pe principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”, în funcţie de 

specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale; 

c) acţionează pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii; 

d) participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă; 

e) în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri 

pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele 

competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de 

proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor; 

f) conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte 

identificate pe timpul patrulării, în vederea luării măsurilor ce se impun; 

g) execută mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele 

judecătoreşti; 

h) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege. 

  Art. 22. - Funcţionarii publici cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului desfăşoară 

următoarele activităţi: 

a) verifică respectarea programului de lucrări privind asigurarea curăţeniei stradale de către 

firmele de salubritate; 

b) verifică respectarea graficului de colectare a deşeurilor de către firmele abilitate; 

c) verifică respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea 

spaţiilor verzi, de către firmele abilitate; 

d) verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, 

agenţii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de 

depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe 

care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, 

a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi.; 

e) veghează la păstrarea curăţeniei în mijloacele de transport în comun, gări, autogări, spaţii 

de îmbarcare – debarcare a călătorilor şi pe terenurilor aparţinând domeniului public şi privat 

al statului; 

f)verifică întreţinerea curăţeniei în sălile de spectacole, de cinematografe şi pe terenurile 

aferente acestora, precum şi pe terase, în pieţe, în locuri de agrement şi la ştranduri; 

g) veghează la menţinerea în stare corespunzătoare a drapelului României sau al Uniunii 

Europene; 

h) urmăresc păstrarea curăţeniei în locurile de desfăşurare a activităţilor distractive, a 

concertelor, a adunărilor publice în timpul desfăşurării şi după terminarea acestora; 

i) verifică modul de curăţare a mijloacelor de transport la ieşirea din incinta şantierelor; 

j) supraveghează respectarea de către conducătorii de autovehicule a semnelor de interdicţie a 

parcării pe spaţiile verzi; 

k) veghează la respectarea standardelor şi a normelor privind nivelul de zgomot şi poluarea 

sonoră; 



l) verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei albiilor râurilor şi a cursurilor de 

ape ce traversează unitatea administrativ-teritorială; 

m) verifică respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi; 

n) urmăresc aplicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide şi solide pe 

domeniul public, în ape curgătoare şi în lacuri; 

o) verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei în pieţe, în târguri şi în oboare; 

p) urmăresc prevenirea abandonării de bunuri pe domeniul public şi privat al statului; 

q) verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către agenţii economici. 

  Art. 23. - Funcţionarii publici cu atribuţii în domeniul activităţii comerciale desfăşoară 

următoarele activităţi: 

a) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea regulilor de 

comerţ stabilite prin lege, prin hotărâre a Guvernului ori prin hotărâre a consiliului local al 

comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului, municipiului Bucureşti; 

b) urmăresc dezvoltarea ordonată a comerţului şi desfăşurarea activităţilor comerciale în 

locuri autorizate de primar în vederea eliminării oricărei forme privind comerţul ambulant 

neautorizat; 

c) controlează respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare 

şi industriale în pieţe, în târguri şi în oboare; 

d) sprijină organele de control sanitare, sanitar-veterinare şi de protecţie a consumatorilor, în 

exercitarea atribuţiilor de serviciu; 

e) combat comerţul cu bunuri a căror provenienţă nu poate fi dovedită; 

f) controlează modul de respectare a obligaţiilor ce revin agenţilor economici cu privire la 

afişarea preţurilor, a categoriei de calitate a produselor şi serviciilor, respectarea standardelor 

de calitate, exactitatea folosirii cântarelor şi a măsurătorilor produselor vândute; 

g) verifică dacă în incinta unităţilor de învăţământ, a căminelor şi a locurilor de cazare pentru 

elevi şi studenţi, precum şi pe aleile de acces în aceste instituţii se comercializează sau se 

expun spre vânzare băuturi alcoolice, tipărituri şi înregistrări audio-video cu caracter obscen; 

h) verifică modul de respectare a normelor legale privind reclamele la tutun şi băuturi 

alcoolice; 

i) verifică activitatea de comerţ stradal; 

j) verifică respectarea prevederilor legale privind comercializarea tipăriturilor cu caracter 

obscen; 

k) verifică magazinele alimentare cu program de funcţionare non-stop, privind calitatea 

produselor comercializate şi preţurile practicate; 

l) verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor unităţilor 

administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului. 

  Art. 24. - Funcţionarii publici cu atribuţii în domeniul disciplinei în construcţii şi afişajul 

stradal desfăşoară următoarele activităţi: 

a) constată şi sancţionează contravenţiile privind executarea lucrărilor de construcţii şi 

stabilesc măsurile necesare în cazul constatării nerespectării acestora, în condiţiile legii; 

b) verifică existenţa autorizaţiei de construire şi respectarea documentaţiei tehnice autorizate 

pentru: locuinţe, garaje, extinderi, terase, chioşcuri, parcări; 

c) verifică legalitatea amplasării panotajului publicitar şi a mobilierului urban; 

d) verifică şi identifică imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare; 

e) verifică modul de respectare şi ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin procesul-

verbal de constatare a contravenţiei. 

  Art. 25. - Funcţionarii publici cu atribuţii în domeniul evidenţei persoanelor desfăşoară 

următoarele activităţi: 

a) efectuează verificări asupra datelor cu caracter personal, numai la solicitarea autorităţilor 



competente şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

b) înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani; 

c) 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; 

d) constată contravenţiile date în competenţă şi aplică sancţiunile, potrivit legii. 

  Art. 26. – Funcţionarii publici cu atribuţii in domeniul circulatiei pe drumurile 

publice,desfasoara urmatoarele activitati: 

   a) asigura fluenta circulatiei pe drumurile publice din raza teritoriala de competenta, avand 

dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducatorilor de autovehicul exclusiv 

pentru indeplinirea atributiilor conferite de prezenta lege in domeniul circulatiei pe drumurile 

publice; 

   b) verifica integritatea mijloacelor de semnalizare rutiera si sesizeaza nereguli constatate 

privind functionarea semafoarelor, starea indicatoarelor si a marcajelor rutiere si acorda 

asistenta in zonele unde se aplica marcaje rutiere; 

   c) participa la actiuni comune cu administratorul drumului pentru inlaturarea efectelor 

fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundenta, viscol, vant puternic, ploaie torentiala, 

grindina, polei si alte asemenea fenomene, pe drumurile publice; 

   d) participa, impreuna cu unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Romane, la asigurarea 

masurilor de circulatie ocazionate de adunari publice, mitinguri, marsuri, demonstratii, 

procesiuni, actiuni de pichetare, actiuni comerciale promotionale, manifestari cultural-

artistice, sportive, religioase sau comemorative, dupa caz, precum si de alte activitati care se 

desfasoara pe drumul public si implica aglomerari de persoane; 

   e) sprijina unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Romane in asigurarea masurilor de 

circulatie in cazul transporturilor speciale si al celor agabaritice pe raza teritoriala de 

competenta; 

   f) acorda sprijin unitatilor/structurilor teritoriale ale Politiei Romane in luarea masurilor 

pentru asigurarea fluentei si sigurantei traficului; 

   g) asigura, in cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente si ia 

primele masuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor si a 

faptuitorilor si, daca se impune, transportul victimelor la cea mai apropiata unitate sanitara; 

   h) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale privind oprirea, 

stationarea, parcarea autovehiculelor si accesul interzis, avand dreptul de a dispune masuri de 

ridicare a autovehiculelor stationate neregulamentar; 

   i) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale privind masa 

maxima admisa si accesul pe anumite sectoare de drum, avand dreptul de a efectua semnale 

de oprire a conducatorilor acestor vehicule; 

   j) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor rutiere de catre 

pietoni, biciclisti, conducatori de mopede si vehicule cu tractiune animala; 

   k) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor legale 

referitoare la circulatia in zona pietonala, in zona rezidentiala, in parcuri si zone de agrement, 

precum si pe locurile de parcare adaptate, rezervate si semnalizate prin semnul international 

pentru persoanele cu handicap; 

   l) aplica prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate 

pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor/ subdiviziunilor 

administrativ-teritoriale; 

   m) coopereaza cu unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Romane pentru identificarea 

detinatorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a stationarii neregulamentare sau 



al autovehiculelor abandonate pe domeniul public. 

 

 

  Art. 27. - (1) Poliţia locală poate asigura, în condiţiile stabilite de cadrul legal privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor referitoare la paza proprie, paza 

transporturilor bunurilor şi a valorilor, constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau 

alte înscrisuri de valoare, bijuterii, metale şi pietre preţioase, aparţinând comunei Odoreu. 

(2) Proiectarea, modificarea, instalarea, conectarea şi întreţinerea sistemelor de alarmare la 

obiectivele asigurate cu pază de către poliţia locală, se realizează de către societăţi licenţiate 

în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, în condiţiile stabilite de cadrul legal 

privind paza obiectivelor,  bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. 

 (3) Poliţia locală Odoreu poate monitoriza si sistemele de alarmare la obiectivele asigurate cu 

pază de către aceasta, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

a) deţine tehnica necesară recepţionării semnalelor de la sistemele abonaţilor, în conformitate 

cu standardele europene sau naţionale în vigoare; 

b) deţine personal angajat şi avizat, necesar pentru asigurarea programului permanent  

c) dispune de un sediu corespunzător standardelor europene sau naţionale în vigoare; 

d) deţine echipamente de comunicaţii pentru alertarea si intervenţiea cu posibilitatea asigurării 

timpilor stabiliţi. 

 (4) Intervenţia la obiectivele asigurate cu pază de către poliţia locală se realizează prin 

personalul format din poliţişti locali. 

 

   Art. 28. – (1) Pe timpul desfăşurării activităţilor de serviciu, pe raza comunei Odoreu, 

personalul poliţiei locale poate folosi autovehicule cu însemnul distinctiv „POLIŢIA 

LOCALĂ”, urmată de denumirea unităţii administrativ-teritorială din care face parte. Literele 

care compun inscripţia trebuie să fie de aceleaşi dimensiuni. 

(2) Însemnele nu trebuie să creeze confuzii cu denumirea altor instituţii sau autorităţi publice 

şi sunt amplasate pe toate laturile autovehiculului, portiere, portbagaj şi capotă, pentru a fi 

vizibile din orice poziţie. 

(3) Autovehiculele de patrulare sunt echipate, în mod obligatoriu, cu dispozitive de iluminare 

pentru emiterea de semnale speciale de avertizare luminoasă, de culoare albastră şi cu 

mijloace speciale de avertizare sonora. 

 

CAPITOLUL V 

ASIGURAREA LOGISTICA, MATERIALA SI FINANCIARA 

 

   Art.29. - (1) Politia locala poate detine, administra si/sau folosi, dupa caz, in conditiile legii, 

imobile, mijloace de transport personalizate si dotate cu dispozitive de avertizare sonore si 

luminoase de culoare albastra, mijloace de transport anume destinate transporturilor bunurilor 

si valorilor dotate potrivit legii, armament, munitie, echipamente si aparatura tehnica 

specifica, necesare pentru exercitarea atributiilor prevazute de lege. 

   (2) Proprietatea asupra oricaror bunuri materiale din dotarea politiei locale apartine unitatii 

administrativ-teritoriale, cu exceptia celor inchiriate, luate in administrare sau in folosinta de 

la alte entitati publice sau private, dupa caz. 

   (3) Personalizarea echipamentelor, a mijloacelor, a uniformelor si a insemnelor distinctive 

ale politiei locale cuprinde obligatoriu denumirea unitatii/subdiviziunii administrativ-

teritoriale pe raza careia se organizeaza si functioneaza. 

   Art.30. - (1) Personalul politiei locale este dotat cu uniforma, insemne distinctive si, dupa 

caz, cu: 



   a) arme letale de aparare si paza ; 

   b) mijloace individuale de aparare, interventie si imobilizare. 

   (2) Structurile de politie locala sunt autorizate sa procure si sa detina arme letale de aparare 

si paza si arme neletale destinate pentru autoaparare, precum si munitia corespunzatoare, 

pentru inarmarea personalului propriu, in conditiile art. 68 din Legea nr. 295/2004 privind 

regimul armelor si al munitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare. 

   (3) Politistii locali cu atributii in domeniul asigurarii ordinii si linistii publice care au obtinut 

certificatul de absolvire a programului de formare initiala prevazut la art. 18 alin. (1) si (2), 

precum si personalul contractual care desfasoara activitati de paza si care a fost atestat 

profesional potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, 

pot fi dotati cu arme letale de aparare si paza sau cu arme neletale destinate pentru 

autoaparare, in vederea desfasurarii activitatilor specifice, cu aplicarea corespunzatoare a 

prevederilor art. 69 si 70 din Legea nr. 295/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

   Art.31. - Drepturile salariale ale personalului politiei locale se stabilesc potrivit prevederilor 

legale aplicabile personalului din aparatul de specialitate al primarului. 

   Art.32. - In afara drepturilor salariale, politistul local mai are dreptul si la: 

   a) decontarea cheltuielilor de transport in cazul deplasarii in interesul serviciului; 

   b) incadrarea activitatii in conditii deosebite, speciale sau alte conditii de munca, potrivit 

legii; 

   c) asigurarea de catre consiliul local Odoreu, a asistentei juridice a politistului local pentru 

fapte savarsite de acesta in exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu, in conditiile 

stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a politiei locale; 

   d) asigurarea despagubirilor de viata, de sanatate si de bunuri in conditiile stabilite prin 

Regulamentul-cadru de organizare si functionare a politiei locale si in limita bugetului aprobat 

de consiliul local Odoreu. 

   Art.33. - In cazul decesului unui politist local in timpul sau in legatura cu exercitarea 

atributiilor de serviciu, se acorda familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile 

ocazionate de deces, dupa caz, un ajutor suplimentar de deces egal cu 3 salarii de baza avute 

la data decesului. 

   Art.34. - (1) In exercitarea atributiilor de serviciu, politistul local beneficiaza de protectie 

speciala, in conditiile legii, similara cu a politistului din cadrul Politiei Romane. (2) Politistul 

local si membrii familiei sale au dreptul la protectie, in 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.35. - (1) Politistului local si personalului contractual din politia locala, cu atributii in 

domeniul pazei bunurilor si obiectivelor de interes local, li se asigura gratuit uniforma si 

echipamentul de protectie adecvat misiunilor specifice pe care le indeplinesc, iar in cazul in 

care, ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu, li s-a degradat sau distrus imbracamintea 

ori alte bunuri personale, au dreptul la despagubiri corespunzatoare. 

   (2) Uniforma personalului prevazut la alin. (1), forma si continutul insemnelor, precum si 

ale documentelor de legitimare ale acestuia sunt cele prevazute in Regulamentul-cadru de 

organizare si functionare a politiei locale. 

   (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 si 

documentele de legitimare. 

   (4) Incetarea raporturilor de serviciu ale politistului local din motive imputabile acestuia, in 

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.36. - (1)  Politia Locala Odoreu se organizeaza ca un compartiment functional in cadrul 
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aparatului de specialitate al primarului activitatea acesteia se finanteaza integral din bugetul 

local al comunei Odoreu judetul Satu Mare. 

CAPITOLUL VI 

DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII 

 

   Art.37. - (1) In situatia in care primarul comunei Odoreu apreciaza ca sarcinile ce revin 

autoritatilor administratiei publice locale pe linie de politie locala nu sunt indeplinite 

corespunzator sau are indicii/sesizari cu privire la incalcarea prevederilor legale de catre 

politistii locali, poate solicita prefectului sprijinul serviciilor publice deconcentrate ale 

ministerelor, in vederea efectuarii unui control de specialitate. 

   (2) Controlul asupra activitatii politiei locale se poate dispune si prin ordin al ministrului 

administratiei si internelor, la initiativa acestuia, sau, dupa caz, a prefectului, ori a 

inspectorului-sef al inspectoratului de politie al jud Satu Mare, numai dupa incunostintarea 

prealabila a primarului comunei Odoreu. 

   (3) Orice control se rezuma strict la asigurarea respectarii principiilor constitutionale si a 

legalitatii specifice. Rezultatele controlului se transmit primarului comunei Odoreu si se 

prezinta in proxima sedinta a consiliului local Odoreu. 

  Art.38. Personalul Politiei Locale Odoreu isi indeplineste atributiile in mod nemijlocit sub 

autoritatea si controlul primarului comunei Odoreu si nu poate primii insarcinari din partea 

altor personae 

        Primarul poate delega prerogativele ce ii revin unei personae prin dispozitie. 

        Personalul Politiei Locale Odoreu se poate asocial in organizatii sindicale sau in alte 

organizatii in conditiile legii. 

   Art.39. Atributiile, sarcinile, competentele si responsabilitatile prevazute in Regulament nu 

sunt limitate , ele urmand a fi completate pe parcurs cu cele rezultate in mod expres sau 

implicit din legi, decrete, ordonante, hotarari si alte acte normative. 

       Angajatilor din cadrul Politiei Locale Odoreu li se vor intocmi, pentru fiecare post 

existent , fisa postului in care se va face detalierea sarcinilor. 

       Seful biroului este obligat sa asigure cunoasterea regulamentului de catre intreg 

personalul si ori de cate ori este necesar sa actualizeze fisa postului. 

   Art.40.  Compartimentul resurse umane impreuna cu Consiliul Local Odoreu va lua masuri 

de completare sau modificare a prezentului Regulament a aparitiei unor dispozitii legale care 

impun aceasta. 

   Art.41. Prezentul regulament a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Comunei 

Odoreu nr……………….din……………….si intra in vigoare la ………….2011. 
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