ROMÂNIA
JUDE ULăCOVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOT RÂREAăNR.ă66/2015
privind aprobarea Regulamentulădeăorganizareăşiăfunc ionareăalăPoli ieiălocale
Consiliul local al comunei Ozun,
întrunităînăşedin aăordinar ădinădataădeă1 septembrie 2015,
analizând Expunerea de motive a Primarului, raportul Compartimentului de
specialitate şiă avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Ozun şiă ală
secretarei comunei,
inândăcontădeăH.C.L.ănr.ă65/2010ăînfiin areaăPoli ieiăLocaleăcaăurmareăaăreorganiz riiă
Poli ieiăComunitareăşiăaprobareaăregulamentuluiădeăfunc ionareăaăacestuia,
în baza prevederilor art. 4 alin. (4) șiă(7)ădin Legeaăpoli ieiălocale nr. 155/2010,
avândă înă vedereă dispozi iileă Regulamentului-cadruă deă organizareă şiă func ionareă aă
poli ieiălocale, aprobat prin H.G. nr. 1332/2010;
în temeiul art.ă36ăalin.ă(2),ălit.ă"d"ăşiăalin.ă(6)ălit.ă“a” pct.7; art. 45 precumăşiăart.ă115ă
alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administra iaăpublic ălocal ,ărepublicat ,ăcu
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare,

HOT R ŞTE
Art. 1. – Se aprob ă Regulamentulă deă organizareă şiă func ionareă ală Poli ieiă locale
conform anexei,ăcareăfaceăparteăintegrant din prezenta.
Art. 2. – Laă dataă intr riiă înă vigoareă aă pezenteiă hot râri,ă oriceă dispozi ieă contrar se
abrog .
Art. 3. – Prevederileăprezenteiăhot râriăvorăfiăduseălaăîndeplinireădeăc treăprimarulăşiă
secretarul comunei Ozun, prinăPolițiaăLocal ăOzun.
Ozun, la 1 septembrie 2015.

PREŞEDINTELEăDEăŞEDIN

,

Havesch Sarolta
Difuzare:

1 ex. primar

1 ex. secretar

1ăex.ăafişare

1 ex. C.resurse umane

1 ex. Biroul financiar contabil,

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

Anexa la H.C.L. nr. 66/2015

REGULAMENTUL
deăorganizareăşiăfunc ionareăa Poli ieiăLocaleăaăcomunei Ozun
CAPITOLUL I.
Dispoziţii generale
Art. 1. – Prevederile prezentului Regulament reglementeaz ă modul de organizare şi func ionare a Poli iei
Locale a comunei Ozun şi se aplic ăpersonalului Poli iei Locale a comunei Ozun organizat ăîn conformitate
cu dispozi iile Legii nr. 155/2010.
CAPITOLUL II
Organizarea Poliţiei Locale şi categorii personal
Art. 2. – (1) Poli iaăLocal ăaăcomunei Ozun a înfiin at prin H.C.L. nr. 65/2010. S-a reorganizat prin HCL
nr.ă66/2011ăși func ioneaz ,ăînăbazaăprevederilorăLegiiănr.ă155/2010,ăaăHot râriiăGuvernuluiănr.ă1332/2010ăşiă
aăprevederilorăprezentuluiăRegulament,ăcaăinstitu ieăpublic ădeăinteresălocal,ăcu personalitate juridică.
Art. 3. – Poli iaă Local ă are ca scop exercitarea atribu iiloră privindă ap rareaă drepturiloră şiă libert iloră
fundamentaleăaleăpersoanei,ăaăpropriet iiăprivateăşiăpublice,ăprevenireaăşiădescoperireaăinfrac iunilor,ăavândă
urm toareaăcomponen ăorganizatoric :
a) structura de ordine şi linişte public , paz ăaăbunurilorăşiăeviden ăaăpersoanelor;
b) structura din domeniul circula iei pe drumurile publice;
c) structura de disciplin ăîn construc ii şi afişajul stradal;
d) structura de protec ia mediului;
e) structura de activitate comercial ;
Art. 4. – Poli iaă Local ăîşiă desf şoar ă activitateaă peăbazaă principiilor:ă legalit ii,ă încrederii,ă previzibilit ii,ă
proximit iiă şiă propor ionalit ii,ă deschideriiă şiă transparen ei,ă eficien eiă şiă eficacit ii,ă r spunderiiă şiă
responsabilit ii,ăimpar ialit iiăşiănediscrimin rii.
Art. 5. – Poli iaăLocal ăîşiădesf şoar ăactivitatea:
a) înă interesulă comunit iiă locale,ă exclusivă peă bazaă şiă înă executareaă legii,ă precumă şiă aă actelor
autorit iiădeliberativeăşiăaleăceleiăexecutiveăaleăadministra ieiăpubliceălocale;
b) înă conformitateă cuă reglement rileă specificeă fiec ruiă domeniuă deă activitate,ă stabiliteă prină acteă
administrativeăaleăautorit ilorăadministra ieiăpubliceăcentraleăşiălocale.
Art. 6. – Poli iaă Local ă aă comunei Ozun seă subordoneaz ă Primaruluiă comunei Ozun. Primarulă poateă s ă
atribuieă rolă deă coordonatoră oric ruiaă dintreă polițiștiiă locali,ă pân ă laă dataă laă careă organigramaă structuriiă vaă
permiteăînființareaăfuncțieiădeășefăbirouă(1+5 persoane)
Art. 7. – Înă exercitareaă atribu iiloră ceă îiă revin,ă Poli iaă Local ă aă comunei Ozun coopereaz ă cuă unit ile,ă
respectivă cuă structurileă teritorialeă aleă Poli ieiă Române,ă aleă Jandarmerieiă Române,ă aleă Poli ieiă deă Frontier ă
Româneă şiă aleă Inspectoratuluiă Generală pentruă Situa iiă deă Urgen ,ă cuă celelalteă autorit iă aleă administra ieiă
publiceă centraleă şiă localeă şiă colaboreaz ă cuă organiza iiă neguvernamentale,ă precumă şiă cuă persoaneă fiziceă şiă
juridice,ăînăcondi iileălegii.
Art. 8. – Poli iaă Local ă aă comunei Ozun comunic ,ă deă îndat ,ă organeloră abilitateă dateleă cuă privireă laă
aspecteleădeăînc lcareăaălegii,ăalteleădecâtăceleăstabiliteăînăcompeten aăsa,ădeăcareăaăluatăcunoştin ăcuăocaziaă
îndepliniriiămisiunilorăşiăactivit ilorăspecifice.
Art. 9. – Poli iaăLocal ăaăcomunei Ozun solicit ăinterven iaăunit ilor/structurilorăteritorialeăcompetenteăaleă
Poli ieiăRomâneăsauăaleăJandarmerieiăRomâneăpentruăoriceăalteăsitua iiăceăexcedeaz ăatribu iilorăceăîiărevin,ă
potrivit Legii nr. 155/2010.
Art. 10. – Poli iaăLocal ăa comunei Ozun poateăîncheiaăcuăalteăautorit iăşiăinstitu iiăpubliceăprotocoaleădeă
cooperareă avândă caă obiectă detaliereaă modalit iloră prină care,ă înă limiteleă competen eloră legaleă aleă fiec reiă
structuri,ăacesteiaăîşiăoferr ăsprijinăînăîndeplinireaăactivit ilor sau misiunilor specifice.

Art. 11. - (1) PersonalulăPoli ieiăLocaleăesteăcompusădin:
a)ăfunc ionariăpubliciăcareăocup ăfunc iiăpubliceăspecificeădeăpoli istălocal;
b)ăfunc ionariăpubliciăcareăocup ăfunc iiăpubliceăgenerale;
c) personal contractual.
(2)ăPotăocupaăfunc iiăpubliceăspecificeădeăpoli istălocalăfunc ionariiăpubliciăcareăîndeplinesc atribu iiădeănaturaă
celoră prev zuteă laă art.ă 6ă dină Legeaă nr.ă 155/2010,ă cuă excep iaă art.ă 6ă lit.ă h),ă şiă laă art.ă 7—11 din Legea nr.
155/2010.
(3) Personalul din cadrulăpoli ieiălocaleăcareăîndeplineşteăatribu iileăprev zuteălaăart.ă6ălit.ăh)ădinăLegeaănr.ă
155/2010 are statut de personal contractual.
(4)ăÎncadrareaăînăclaseăşiăpeăgradeăprofesionaleăaăfunc ieiăpubliceăspecificeădeăpoli istălocalăseăfaceăconformă
prevederilorăreferitoareă laăfunc iileă publiceă generaleădină Legeaă nr.ă 188/1999ă privindă Statutulăfunc ionariloră
publici,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
(5)ăÎnăvedereaăopera ionaliz riiăstructuriiăPoli ieiăLocale,ăseăpotădetaşaăfunc ionariăpublici cu statut special, în
condi iileăStatutuluiăpoli istului,ădeălaăunit ileăteritorialeăaleăPoli ieiăRomâne,ăpân ălaăocupareaăposturilor,ăpeă
oăperioad ădeăpân ălaăunăan.
(6)ă Num rulă func ionariloră publiciă cuă statută specială detaşa iă seă stabileşteă înă urma unei analize comune
efectuateădeăunitatea/structuraăteritorial ăaăPoli ieiăRomâneăşiădeăautoritateaăadministra ieiăpubliceălocale.
(7)ă Detaşareaă func ionariloră publiciă cuă statută specială seă faceă înă bazaă protocoluluiă încheiată întreă Consiliulă
Local al comunei Ozun şiă unitatea/structuraă teritorial ă aă Poli ieiă Române,ă înă conformitateă cuă prevederileă
Statutuluiăpoli istului.
(8)ăAtribu iileăfunc ionarilorăpubliciăcuăstatutăspecial,ădetaşa iăpotrivităalin.ă(5),ăseăstabilescăînăconformitateăcuă
prevederile prezentului Regulament.
(9)ăFunc ionarilorăpubliciăcuăstatutăspecial,ădetaşa iădeălaăunit ile/structurileăteritorialeăaleăPoli ieiăRomâne,ăliă
seă aplic ă prevederileă Statutuluiă poli istuluiă şiă aleă acteloră normativeă careă reglementeaz ă salarizareaă şiă alteă
drepturi aleăpoli iştilor.
Art. 12. - (1) Func iile publice din Poli ia Local , inclusiv func iile publice specifice de poli ist local, în
raport cu nivelul studiilor necesare ocup rii, se clasific ădup ăcum urmeaz :
a) clasa I cuprinde func iile publice pentru a c ror ocupare sunt necesare studii superioare de lung ădurat ,
absolvite cu diploma de licen ăsau echivalent;
b) clasa a II-a cuprinde func iile publice pentru a c ror ocupare sunt necesare studii superioare de scurt ă
durat , absolvite cu diplom ;
c) clasa a III-a cuprinde func iile publice pentru a c ror ocupare sunt necesare studii liceale, respective studii
medii liceale, finalizate cu diplom ăde bacalaureat.
(2) Func ionarii publici din Poli ia Local , numi i în func iile publice prev zute pentru clasele a II-a şi a III-a,
pot ocupa numai func ii publice de execu ie.
Art. 13. – (1) Dup ănivelul atribu iilor, func ionarii publici din cadrul Poli iei Locale pot fi:
a) func ionari publici de conducere;
b) func ionari publici de execu ie.
(2) Func ionarii publici de conducere din cadrul Poli iei Locale sunt numi i, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 188/1999 privind Statutul func ionarilor publici, republicat , cu modific rile şi complet rile
ulterioare, în una dintre urm toarele func ii publice:
a) director executiv;
b) şef serviciu;
c) şef birou.
Art. 14. – Func ia public ăde execu ie este structurat ăpe grade profesionale, astfel:
a) superior, ca nivel maxim;
b) principal;
c) asistent;
d) debutant.
CAPITOLUL III
Selecţionarea, pregătirea şi numirea personalului poliţiei locale
Art. 15 – (1) Func ionarii publici din Poli ia Local ăpot fi numi i debutan i sau definitivi, în condi iile Legii
nr. 188/1999, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare.
(2) La terminarea perioadei de stagiu, activitatea func ionarilor publici debutan i din Poli ia Local ă se
evalueaz ăîn conformitate cu procedura de evaluare a activit ii func ionarilor publici debutan i.

Art. 16. – La înfiin area Poli iei Locale din comuna Ozun, personalul acesteia s-a preluat de la Poli ia
Comunitar ădinăcomuna Ozun.
Art. 17. – Func iile publice vacante din cadrul Poli iei Locale se ocup ă potrivit prevederilor Legii nr.
188/1999, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare.
Art. 18. – Personalul contractual din cadrul poli iei locale care exercit ăatribu iile prev zute la art. 6 lit. h)
din Legea nr. 155/2010 trebuie s ă îndeplineasc ă şi condi iile prev zute la art. 39 din Legea nr. 333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protec ia persoanelor, cu modific rile şi complet rile
ulterioare. Angajarea acestuia se face cu respectarea prevederilor art. 40 din Legea nr. 333/2003, cu
modific rile şi complet rile ulterioare.
Art. 19. - Poli iştii locali care promoveaz ăexamenele de formare ini ial ăprev zute la art. 18 alin. (1) şi alin.
(2) din Legea nr. 155/2010, încheie un angajament de serviciu prin care se oblig ăs ălucreze în Poli ia Local ă
o perioad ăde cel pu in 5 ani de la data promov rii examenului.
Art. 20. – (1) La numirea în func ia public , func ionarii publici din Poli ia Local ă depun jur mântul de
credin ăprev zut de Legea nr. 188/1999, republicat .
(2) Refuzul depunerii jur mântului prev zut la alin. (1) se consemneaz ăîn scris şi atrage revocarea actului
administrativ de numire în func ia public , în condi iile legii.
(3) Jur mântul de credin ă este semnat de c tre func ionarul public din Poli ia Local , în dou ă exemplare,
unul p strându-se la dosarul personal, iar cel de-al doilea se înmâneaz ăsemnatarului.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplic ă şi func ionarilor publici din Poli ia Local ă proveni i din rândul
poli iştilor comunitari, în m sura în care nu au depus jur mântul prev zut la art. 23 din Regulamentul-cadru
de organizare şi func ionare a Poli iei Comunitare, aprobat prin Hot rârea Guvernului nr. 2295/2004.
Art. 21. – Dac ăfunc ionarului public din Poli ia Local ănumit în func ia public ăîi înceteaz ăraporturile de
serviciu din motive imputabile acestuia, înaintea expir rii perioadei prev zute în angajamentul de serviciu, se
aplic ăprevederile art. 38 alin. (4) din Legea nr. 155/2010.
CAPITOLUL IV
Atribuţiile personalului poliţiei locale
Art. 22. – Coordonatorul Poli iei Locale îşi îndeplineşte atribu iile în mod nemijlocit sub autoritatea şi
controlul primarului şi are urm toarele atribu ii:
a) organizeaz , planific ăşi conduce întreaga activitate a Poli iei Locale;
b) întreprinde m surile necesare pentru încadrarea cu personal corespunz tor;
c) asigur ăcunoaşterea şi aplicarea întocmai de c tre întregul personal a prevederilor legale;
d) r spunde de preg tirea profesional ăcontinu ăa personalului din subordine;
e) aprob ăplanurile de paz ăîntocmite pentru obiectivele din competen ;
f) studiaz ă şi propune unit ilor beneficiare de paz ă introducerea amenaj rilor tehnice şi a sistemelor de
alarmare împotriva efrac iei;
g) analizeaz ătrimestrial activitatea Poli iei Locale şi indicatorii de performan ăstabili i de comisia local ăde
ordine public ;
h) asigur ă informarea operativ ă a Consiliului Local, a structurii teritoriale corespunz toare a Poli iei
Române, precum şi a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activit ii
Poli iei Locale;
i) reprezint ă Poli ia Local ă în rela iile cu alte institu ii ale statului, cu celelalte autorit i ale administra iei
publice centrale şi locale şi colaboreaz ă cu organiza ii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi
juridice pentru îndeplinirea atribu iilor stabilite de lege;
j) asigur ă ordinea interioar ă şi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul s ă propun ă
acordarea de recompense şi aplicarea de sanc iuni în condi iile legii;
k) propune primarului adoptarea de m suri pentru eficientizarea activit ii;
l) asigur ă m suri pentru rezolvarea operativ ă a cererilor, a sesiz rilor şi a reclama iilor cet enilor, în
conformitate cu prevederile legale;
m) organizeaz ăşi particip ăla audien ele cu cet enii;
n) întocmeşte sau aprob ăaprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competen ei;
o) coordoneaz ăactivitatea de eviden , aprovizionare, de repartizare, de între inere şi de p strare, în condi ii
de siguran , a armamentului şi a muni iei din dotare;
p) urm reşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distinctive de ierarhizare,
repartizarea şi utilizarea corespunz toare a acestora;

q) întreprinde m suri de aprovizionare şi men inere în stare de func ionare a aparaturii de paz ăşi alarmare,
radiocomunica ii şi a celorlalte amenaj ri destinate serviciului de paz ăşi ordine;
r) men ine leg tura permanent ă cu beneficiarii privind modul în care se desf şoar ă activitatea de paz ,
semnaleaz ăneregulile referitoare la îndeplinirea obliga iilor contractuale şi propune m surile necesare pentru
creşterea eficien ei pazei;
s) analizeaz ăcontribu ia func ionarilor publici din Poli ia Local ăla men inerea ordinii şi liniştii publice, la
constatarea contraven iilor în domeniile prev zute de lege şi ia m suri de organizare şi îmbun t ire a
acesteia;
t) organizeaz ăşi execut ăcontroale tematice şi inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribu iile de
serviciu de c tre func ionarii publici din Poli ia Local ;
u) organizeaz ăsistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;
v) organizeaz ăactivit ile de protec ie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;
w) îndeplineşte orice alte atribu ii stabilite prin lege.
Art. 23. – Responsabilul de Ordine Public areăurm toareleăatribu iiăspecifice:
- organizeaz ,ă planific ,ă conduceă şiă controleaz ă activitateaă personaluluiă poli ieiă localeă cuă atribu iiă înă
men inereaăordiniiăşiăliniştiiăpublice,ăasigurareaăpazeiăbunurilor,ăcircula ieiăpeădrumurileăpubliceăşiăeviden aă
popula iei;ă
- informeaz ă deă îndat ă conducereaă poli ieiă localeă despreă toateă evenimenteleă deosebiteă înregistrateă înă
activitateaădeăpaz ăşiămen inereăaăordinii publice,ăcircula ieiăpeădrumurileăpublice,ăăaăeviden eiăpopula ieiăşiă
tineăeviden aăacestora;ă
- întreprindeă m suriă eficienteă pentruă caă întregulă personală s ă executeă corespunz toră sarcinileă ceă îiă revin,ă s ă
aib ă oă comportareă civilizat ,ă s ă respecteă regulile disciplinareă stabilite,ă propunândă recompenseă şiă sanc iuniă
corespunz toare;ă
- particip ,ă al turiă deă conducereaă poli ieiă locale,ă laă întocmireaă sauă reactualizareaă planuluiă deă ordineă şiă
siguran ăpublic ăalăcomunei Ozun;
- stabileşteăzilnicăşiăoriădeăcâteăoriăesteănevoie,ăobiectiveleăopera ionaleăceătrebuieăs ăfieăînăaten iaăşefilorădeă
birou din subordinea sa;
- analizeaz ăzilnicăac iunile,ărezultateleăob inuteăşiăstabileşteăm surileăceăseăimpunăaăfiăintreprinseăpeărazaădeă
competen ăpentruăcreştereaăeficien eiăactivit ilorăspecifice;
- organizeaz ăşiăexecut ăcontroaleătematice;
Art. 24. – Responsabilul de Eviden aă Popula iei are urm toarele atribu ii specifice, în func ie de
responsabilit ile încredin ate:
- organizeaz ,ă planific ,ă conduceă şiă controleaz ă activitateaă personaluluiă Poli ieiă Localeă cuă atribu iiă înă
men inereaăordiniiăşiăliniştiiăpublice;
- asigur ă cunoaştereaă şiă aplicareaă întocmaiă deă c treă personalulă dină subordine,ă aă prevederiloră legaleă ceă
reglementeaz ămen inereaăordiniiăşiăaăliniştiiăpublice,ăregulileădeăconvie uireăsocial ăşi integritateaăcorporal ă
a persoanelor;
- informeaz ă deă îndat ă conducereaă Poli ieiă Localeă despreă toateă evenimenteleă deosebiteă înregistrateă înă
activitateaădeămen inereăaăordiniiăpubliceăşiătineăeviden aăacestora;
- organizeaz ,ă planific ,ă conduceă şiă controleaz ă activitateaă personaluluiă Poli ieiă Localeă cuă atribu iiă înă
domeniulăeviden eiăpersoanelor;
- asigur ă cunoaştereaă şiă respectareaă întocmaiă deă c treă întregulă personală dină Poli iaă Local ,ă aă prevederiloră
legaleăceăreglementeaz ăprelucrareaădatelorăcuăcaracterăpersonalăşiăliberaăcircula ieăaăacestorădate;
- particip ,ă al turiă deă conducereaă Poli ieiă Locale,ă laă încheiereaă protocoaleloră standardă deă cooperareă cuă
serviciileă publiceă comunitareă localeă deă eviden ă aă persoaneloră peă liniaă distribuiriiă deă c r iă deă aleg toră şiă aă
puneriiăînălegalitateăaăpersoanelorăcuăacteădeăidentitateăexpirateăşiăaăminorilorăpesteă14ăani,ăcareănuăauăacteădeă
identitate;
- colaboreaz ăcuăşefiiăserviciilorăpubliceăcomunitareădeăeviden ăaăpersoanelorăînăvedereaărealiz rii sarcinilor
privindădistribuireaăc r ilorădeăaleg torăşiăaăpuneriiăînălegalitateăaăpersoanelorăcuăacteădeăidentitateăexpirateăşiă
a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;
- urm reşteăşiăr spundeădeăpunereaăînăaplicareădeăc treăfunc ionariiăpubliciădinăPoli iaăLocal ,ădinăsubordine,ă
aă prevederiloră protocoaleloră standardă încheiateă cuă serviciileă publiceă comunitareă localeă deă eviden ă aă
persoanelor;
- conduceăpreg tireaădeăspecialitateăaăpersonaluluiădinăsubordine,ăînăconformitateăcuătematicaăstabilit ;
- ineă eviden aă proceselor-verbaleă deă constatareă aă contraven iiloră întocmiteă deă personalulă dină subordineă şiă
asigur ăpunereaăînăexecutareăaăamenzilorăcontraven ionale,ăcuărespectareaăprevederilorălegaleăînădomeniu;
- analizeaz ălunarăactivitateaăpersonalului din subordine;
- întreprindeă m suriăeficienteă pentruă caă întregulă personală s ă executeă corespunz toră sarcinileă ceă îiă revin,ăs ă
aib ă oă comportareă civilizat ,ă s ă respecteă regulileă disciplinareă stabilite,ă propunândă recompenseă şiă sanc iuniă
corespunz toare

- particip , al turi de conducerea Poli iei Locale, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine şi
siguran ăpublic ăal comunei Ozun;
- întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezint ăconduceriiăPoli ieiăLocale.
Art. 25. – Responsabilul de circula ieă areă urm toarele atribu ii specifice, în func ie de responsabilit ile
încredin ate:
- stabileşte, în colaborare cu şeful serviciului rutier, respectiv al Brig zii Rutiere, din cadrul Poli iei Române
itinerariile de patrulare şi intervalele orare de patrulare în zonele de competen ;
- organizeaz , planific , conduce şi controleaz ă activitatea personalului din subordine cu atribu ii în
domeniul circula iei pe drumurile publice;
- asigur ăcontinuitate dispozitivului rutier în zona de competen , pe baz ăde grafice de control, întocmite în
colaborare cu şeful serviciului rutier, respectiv al Brig zii Rutiere, din cadrul Poli iei Române;
- coordoneaz ă activitatea personalului din subordine la ac iuni proprii şi particip , conform solicit rii, la
ac iunile organizate de unit ile/structurile teritoriale ale Poli iei Române sau de c tre administratorul
drumului public;
- propune şefului serviciului rutier, respectiv al Brig zii Rutiere, din cadrul Poli iei Române, în situa ii
deosebite, luarea unor m suri de reglementare, cum ar fi închidere, restric ionare pentru anumite categorii de
participan i la trafic a circula iei, în anumite zone sau sectoare ale drumului public;
- asigur ă cunoaşterea şi aplicarea întocmai de c tre personalul din subordine a prevederilor legisla iei
rutiere;
- asigur ă instruirea, zilnic , a poli iştilor locali cu privire la cunoaşterea situa iei operative din zona de
competen , şi, periodic, instruieşte personalul din subordine cu privire la cunoaşterea şi respectarea regulilor
de circula ie şi, cu prec dere, cu privire la modul de pozi ionare pe partea carosabil ăşi la semnalele pe care
trebuie s ăle adreseze participan ilor la trafic;
- ia m suri pentru ca, în exercitarea atribu iilor ce le revin, poli iştii locali care execut ăactivit i în domeniul
circula iei pe drumurile publice s ă poarte uniforma specific ă cu înscrisuri şi însemne distinctive, conform
prevederilor legale;
- analizeaz , lunar, activitatea desf şurat ăde personalul din subordine în domeniul circula iei pe drumurile
publice;
- conduce preg tirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilit ;
- ine eviden a proceselor-verbale de constatare a contraven iilor întocmite de personalul din subordine şi
asigur ăpunerea în executare a amenzilor contraven ionale, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;
- organizeaz ăşi execut ăcontroale asupra activit ii desf şurate de efectivele din subordine;
- întreprinde m suri eficiente pentru ca întregul personal s ă execute corespunz tor sarcinile ce îi revin, s
aib ă o comportare civilizat , s ă respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sanc iuni
corespunz toare;
- întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezint ăconduceriiăPoli ieiăLocale.
(2) În exercitarea atribu iilor ce le revin, poli iştii locali care desf şoar ăactivit i în domeniul circula iei pe
drumurile publice sunt obliga i:
a) s ăpoarte, peste uniforma specific , în func ie de anotimp, vest ăsau scurt ăcu elemente reflectorizante, pe
care este imprimat ăemblema „POLI IA LOCAL ”;
b) s ăpoarte caschet ăcu coaf ăalb ;
c) s ăefectueze semnalele adresate participan ilor la trafic numai cu bastonul reflectorizant.
Art. 26. – Personalul contractual care execut ăactivit i de paz ăare urm toarele atribu ii specifice:
a) s verifice, în timpul serviciului, locurile şi punctele vulnerabile, existen a şi starea încuietorilor, a
amenaj rilor tehnice şi a sistemelor de paz ăşi alarmare şi s ăia, în caz de nevoie, m surile care se impun;
b) s ăcunoasc ăprevederile legale privind accesul în obiective şi regulile stabilite în planurile de paz ;
c) s ăsupravegheze ca persoanele c rora li s-a permis accesul în incint , pe baza documentelor stabilite, s ăse
deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;
d) s ănu p r seasc ăpostul încredin at decât în situa iile şi condi iile prev zute în consemnul postului;
e) s ă verifice obiectivul încredin at spre paz , cu privire la existen a unor surse care ar putea produce
incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-au produs, s ă ia primele m suri de
salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi pentru limitarea consecin elor acestor evenimente şi s ă
sesizeze organele competente;
f) în cazul s vârşirii unei infrac iuni flagrante ia m suri de conducere şi de predare a f ptuitorului structurilor
Poli iei Române competente potrivit legii. Dac ă f ptuitorul a disp rut, asigur ă paza bunurilor, nu permite
p trunderea în câmpul infrac ional a altor persoane şi anun ă unitatea de poli ie competent , întocmind
totodat ăproces-verbal cu cele constatate;
g) s ăfac ăuz de armamentul din dotare numai cu respectarea strict ăa prevederilor legale.

Art. 27. - Personalul contractual din cadrul Poli iei Locale asigur ăpaza bunurilor şi obiectivelor stabilite de
Consiliul Local, prin hot râri, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.
Art. 28. - Poli ia Local ă poate asigura, în condi iile stabilite de cadrul legal privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protec ia 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 pre ioase, apar inând comunei Ozun.
Art. 29. – În executarea atribu iilor prev zute de lege în domeniul ordinii şi liniştiiăpublice,ăpoli iştiiălocaliă
desf şoar ăurm toarele activit i:
a) ac ioneaz ă în zona de competen ă stabilit ă prin planul de ordine şi siguran ă public ă al unit ii
administrativ-teritoriale pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, cât şi pentru men inerea ordinii
şi liniştii publice;
b) intervin la solicit rile dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de Urgen ă 112, pe
principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”, în func ie de specificul atribu iilor de
serviciu stabilite prin lege şi în limita competen ei teritoriale;
c) ac ioneaz ăpentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urm rite în temeiul legii;
d) particip ăla executarea m surilor stabilite în situa ii de urgen ;
e) în cazul constat rii în flagrant a unei fapte penale, imobilizeaz ăf ptuitorul, iau m suri pentru conservarea
locului faptei, identific ă martorii oculari, sesizeaz ă imediat organele competente şi predau f ptuitorul
structurii Poli iei Române competente teritorial, pe baz ăde proces-verbal, în vederea continu rii cercet rilor;
f) conduc la sediul Poli iei Locale/structurii Poli iei Române competente persoanele suspecte identificate pe
timpul patrul rii, în vederea lu rii m surilor ce se impun;
g) execut ămandatele de aducere emise de organele de urm rire penal ăşi instan ele judec toreşti;
h) îndeplineşte orice alte atribu ii stabilite prin lege.
Art. 30. – În executarea atribu iilor prev zuteădeălegeăînădomeniulăcircula ieiăpeădrumurileăpublice,ăpoli iştiiă
locali desf şoar ăurm toarele activit i:
a)ă asigur ă fluen aă circula ieiă peă drumurileă publiceă dină razaă teritorial ă deă competen ,ă avândă dreptulă deă aă
efectuaă semnaleă regulamentareă deă oprireă aă conduc toriloră deă autovehiculă exclusivă pentruă indeplinirea
atribu iilorăconferiteădeăLegeaănr.ă155/2010ăînădomeniulăcircula ieiăpeădrumurileăpublice;
b)ă verific ă integritateaă mijloaceloră deă semnalizareă rutier ă şiă sesizeaz ă nereguliă constatateă privindă
func ionareaăsemafoarelor,ăstareaăindicatoarelorăşiăaămarcajelorărutiereăşiăacord ăasisten ăînăzoneleăundeăseă
aplic ămarcajeărutiere;
c)ăparticip ălaăac iuniăcomuneăcuăadministratorulădrumuluiăpentruăînl turareaăefectelorăfenomenelorănaturale,ă
cumă sunt:ă ninsoareă abundent ,ă viscol,ă vântă puternic,ă ploaieă toren ial ,ă grindin ,ă poleiă şiă alteă asemeneaă
fenomene, pe drumurile publice;
d)ă particip ,ă împreun ă cuă unit ile/structurileă teritorialeă aleă Poli ieiă Române,ă laă asigurareaă m suriloră deă
circula ieă ocazionateă deă adun riă publice,ă mitinguri,ă marşuri,ă demonstra ii,ă procesiuni,ă ac iuniă deă pichetare,ă
ac iuniă comercialeă promo ionale,ă manifest riă cultural-artistice,ăsportive,ăreligioaseă sauă comemorative,ă dup ă
caz,ăprecumăsiădeăalteăactivit iăcareăseădesfaşoar ăpeădrumulăpublicăşiăimplic ăaglomer riădeăpersoane;
e)ă sprijin ă unit ile/structurileă teritorialeă aleă Poli ieiă Româneă înă asigurareaă m suriloră deă circula ieă înă cazulă
transporturilorăspecialeăşiăalăcelorăagabariticeăpeărazaăteritorial ădeăcompeten ;
f)ă acord ă sprijină unit ilor/structuriloră teritorialeă aleă Poli ieiă Româneă în luareaă m suriloră pentruă asigurareaă
fluen eiăşiăsiguran eiătraficului;
g)ăasigur ,ăînăcazulăaccidentelorăsoldateăcuăvictime,ăpazaăloculuiăacestorăaccidenteăşiăiaăprimeleăm suriăceăseă
impunăpentruăconservareaăurmelor,ăidentificareaămartorilorăşiăaăf ptuitorilorăşi,ădac ăseăimpune,ătransportulă
victimelorălaăceaămaiăapropiat ăunitateăsanitar ;
h)ă constat ă contraven iiă şiă aplic ă sanc iuniă pentruă înc lcareaă normeloră legaleă privindă oprirea,ă sta ionarea,ă
parcareaăautovehiculelorăşiăaccesulăinterzis,ăavândădreptulădeăaădispuneăm suriădeăridicareăaăautovehiculeloră
sta ionateăneregulamentar;
i)ăconstat ăcontraven iiăşiăaplic ăsanc iuniăpentruăînc lcareaănormelorălegaleăprivindămasaămaxim ăadmis ăşiă
accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnaleădeăoprireăaăconduc torilorăacestoră
vehicule;
j)ă constat ă contraven iiă şiă aplic ă sanc iuniă pentruă înc lcareaă normeloră rutiereă deă c treă pietoni,ă biciclişti,ă
conduc toriădeămopedeăşiăvehiculeăcuătrac iuneăanimal ;
k)ăconstat ăcontraven iiăşiăaplic ăsanc iuniăpentruănerespectareaăprevederilorălegaleăreferitoareălaăcircula iaăînă
zonaă pietonal ,ă înă zonaă reziden ial ,ă înă parcuriă şiă zoneă deă agrement,ă precumă şiă peă locurileă deă parcareă
adaptate,ărezervateăşiăsemnalizateăprinăsemnulăinterna ionalăpentruăpersoaneleăcu handicap;
l)ă aplic ă prevederileă legaleă privindă regimulă juridică ală vehiculeloră f r ă st până sauă abandonateă peă terenuriă
apar inândădomeniuluiăpublicăsauăprivatăalăstatuluiăoriăalăunit iiăadministrativ-teritoriale;

m)ă coopereaz ă cuă unit ile/structurileă teritorialeă aleă Poli ieiă Româneă pentruă identificareaă
de in torului/utilizatoruluiă autovehicululuiă ridicată caă urmareă aă sta ion riiă neregulamentareă sauă ală
autovehiculelor abandonate pe domeniul public.
Art. 31. – În executarea atribu iilor prev zute de lege în domeniulă eviden eiă persoanelor,ă poli iştiiă localiă
desf şoar ăurm toarele activit i:
a) efectueaz ăverific ri asupra datelor cu caracter personal, numai la solicitarea autorit ilor competente şi cu
respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protec ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circula ie a acestor date, cu modific rile şi complet rile ulterioare;
b) înmâneaz ăc r ile de aleg tor persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;
c) coopereaz ăcu serviciile publice comunitare de eviden ăa persoanelor pentru punerea în legalitate
a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârst ăpeste 14 ani, care nu au acte de identitate;
d) constat ăcontraven iile date în competen ăşi aplic ăsanc iunile, potrivit legii.
Art. 32. – În executarea atribu iilor prev zute de lege în domeniul disciplinei în construc ii şi afişajul stradal,
poli iştiiălocaliădesf şoar ăurm toarele activit i:
a)ă constat ă şiă sanc ioneaz ă contraven iileă privindă executareaă lucr riloră deă construc iiă şiă stabilescă m surileă
necesareăînăcazulăconstat riiănerespect riiăacestora,ăînăcondi iileălegii;
b)ă verific ă existen aă autoriza ieiă deă construireă şiă respectareaă documenta ieiă tehniceă autorizateă pentru:ă
locuin e,ăgaraje,ăextinderi,ăterase,ăchioşcuri,ăparc ri;
c)ăverific ălegalitateaăamplas riiăpanotajuluiăpublicitarăşiăaămobilieruluiăurban;
d)ăverific ăşiăidentific ăimobileleăşiăîmprejmuirileăaflateăînăstadiuăavansatădeădegradare;
e)ăverific ămodulădeărespectareăşiăducereălaăîndeplinireăaăm surilorădispuseăprinăprocesul-verbal de constatare
aăcontraven iei.
Art. 33. – În executarea atribu iilor prev zute de lege în domeniul activit iiă comerciale,ă poli iştiiă localiă
desf şoar ăurm toarele activit i:
a) constat ă contraven ii şi aplic ă sanc iuni contraven ionale pentru înc lcarea regulilor de comer ă stabilite
prin lege, prin hot râri de Guvern ori prin hot râri ale consiliului local al comunei Ozun;
b) urm resc dezvoltarea ordonat ăa comer ului şi desf şurarea activit ilor comerciale în locuri autorizate de
primar în vederea elimin rii oric rei forme privind comer ul ambulant neautorizat;
c) controleaz ărespectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare şi industriale
în pie e, în târguri şi în oboare;
d) sprijin ă organele de control sanitare, sanitar-veterinare şi de protec ie a consumatorilor, în exercitarea
atribu iilor de serviciu;
e) combat comer ul cu bunuri a c ror provenien ănu poate fi dovedit ;
f) controleaz ămodul de respectare a obliga iilor ce revin agen ilor economici cu privire la afişarea pre urilor,
a categoriei de calitate a produselor şi serviciilor, respectarea standardelor de calitate, exactitatea folosirii
cântarelor şi a m sur torilor produselor vândute;
g) verific ă dac ă în incinta unit ilor de înv mânt, a c minelor şi a locurilor de cazare pentru elevi şi
studen i, precum şi pe aleile de acces în aceste institu ii se comercializeaz ăsau se expun spre vânzare b uturi
alcoolice, tip rituri şi înregistr ri audio-video cu caracter obscen;
h) verific ămodul de respectare a normelor legale privind reclamele la tutun şi b uturi alcoolice;
i) verific ăactivitatea de comer ăstradal;
j) verific ărespectarea prevederilor legale privind comercializarea tip riturilor cu caracter obscen;
k) verific ă magazinele alimentare cu program de func ionare non-stop, privind calitatea produselor
comercializate şi pre urile practicate;
l) verific ă şi solu ioneaz ă sesiz rile şi reclama iile primite din partea cet enilor unit ilor administrativteritoriale, legate de problemele specifice compartimentului.
Art. 34. - În executarea atribu iilor prev zute de lege în domeniul protec ieiă mediului,ă poli iştiiă localiă
desf şoar ăurm toarele activit i:
a) verific ă respectarea programului de lucr ri privind asigurarea cur eniei stradale de c tre firmele de
salubritate;
b) verific ărespectarea graficului de colectare a deşeurilor de c tre firmele abilitate;
c) verific ărespectarea m surilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spa iilor verzi,
de c tre firmele abilitate;
d) verific ă respectarea obliga iilor privind între inerea cur eniei de c tre institu iile publice, agen ii
economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv cur enia fa adelor, a locurilor de depozitare a diferitelor
materiale, a anexelor gospod reşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le de in sau în care func ioneaz ,
a trotuarelor, a rigolelor, a c ilor de acces, a parc rilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spa iilor
verzi.;

e) vegheaz ăla p strarea cur eniei în mijloacele de transport în comun, g ri, autog ri, spa ii de îmbarcare –
debarcare a c l torilor şi pe terenurilor apar inând domeniului public şi privat al statului;
f)verific ăîntre inerea cur eniei în s lile de spectacole, de cinematografe şi pe terenurile aferente acestora,
precum şi pe terase, în pie e, în locuri de agrement şi la ştranduri;
g) vegheaz ăla men inerea în stare corespunz toare a drapelului României sau al Uniunii Europene;
h) urm resc p strarea cur eniei în locurile de desf şurare a activit ilor distractive, a concertelor, a
adun rilor publice în timpul desf şur rii şi dup ăterminarea acestora;
i) verific ămodul de cur are a mijloacelor de transport la ieşirea din incinta şantierelor;
j) supravegheaz ă respectarea de c tre conduc torii de autovehicule a semnelor de interdic ie a parc rii pe
spa iile verzi;
k) vegheaz ăla respectarea standardelor şi a normelor privind nivelul de zgomot şi poluarea sonor ;
l) verific ă respectarea normelor privind p strarea cur eniei albiilor râurilor şi a cursurilor de ape ce
traverseaz ăunitatea administrativ-teritorial ;
m) verific ărespectarea normelor privind protejarea şi conservarea spa iilor verzi;
n) urm resc aplicarea legisla iei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide şi solide pe domeniul
public, în ape curg toare şi în lacuri;
o) verific ărespectarea normelor privind p strarea cur eniei în pie e, în târguri şi în oboare;
p) urm resc prevenirea abandon rii de bunuri pe domeniul public şi privat al statului;
q) verific ărespectarea prevederilor legale de mediu de c tre agen ii economici.
Art. 35. – (1) Pe timpul desf şur rii activit ilor de serviciu, pe raza comunei Ozun, personalul Poli iei
Locale poate folosi autovehicule cu însemnul distinctiv „POLI IA LOCAL OZUN”.
(2) Însemnele nu trebuie s ă creeze confuzii cu denumirea altor institu ii sau autorit i publice şi sunt
amplasate pe toate laturile autovehiculului, portiere, portbagaj şi capot , pentru a fi vizibile din orice pozi ie.
(3) Autovehiculele de patrulare sunt echipate, în mod obligatoriu, cu dispozitive de iluminare pentru
emiterea de semnale speciale de avertizare luminoas , de culoare albastr ă şi cu mijloace speciale de
avertizare sonor .
Art. 36. – (1) Personalul Poli iei Locale care a f cut uz de arm ăeste obligat s ăac ioneze imediat pentru a se
acorda primul ajutor şi asisten ămedical ăpersoanelor r nite.
(2) Personalul Poli iei Locale care a f cut uz de arm ăeste obligat s ăanun e de îndat ăcel mai apropiat organ
de poli ie din cadrul Poli iei Române, indiferent dac ă au rezultat sau nu victime ori pagube materiale,
conform prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muni iilor, cu modific rile şi
complet rile ulterioare.
(3) Fiecare situa ie în care s-a f cut uz de arm ăse raporteaz ăde urgen ăierarhic. De îndat ăce este posibil,
raportul se întocmeşte în scris.
(4) Dac ă în urma uzului de arm ă se produce moartea sau v t marea unei persoane, fapta se comunic ă de
îndat ăprocurorului competent, potrivit legii.
Art. 37. – Atribu iile personalului încadrat pe func ii tehnico-economice şi în alte specialit i administrative
se stabilesc prin fișa postului aprobat de c tre Primar.
CAPITOLUL V
Înfiinţarea şi funcţionarea dispeceratelor în cadrul poliţiei locale
Art. 38. - Poli ia Local ăpoate înfiin a dispecerat pentru:
a) coordonarea activit ii personalului propriu şi interven ia la evenimente;
b) interven ia la obiectivele asigurate cu paz ăaflate în proprietatea unit ii administrative-teritoriale şi/sau în
administrarea autorit ilor administra iei publice locale sau a altor servicii/institu ii publice de interes local.
Art. 39. - (1) Proiectarea, modificarea, instalarea, conectarea şi între inerea sistemelor de alarmare la
obiectivele asigurate cu paz ăde c tre Poli ia Local , se realizeaz ăde c tre societ i licen iate în domeniul
sistemelor de alarmare împotriva efrac iei, în condi iile stabilite de cadrul legal privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protec ia persoanelor.
(2) În func ionare, dispeceratul de monitorizare al Poli iei Locale prev zut la art. 36 lit.b) asigur ăpreluarea
direct ăa semnalelor de la sistemele conectate, verificarea şi alertarea echipajelor de interven ie astfel încât s ă
fie respecta i timpii contractuali asuma i şi cei maximali stabili i de cadrul legal privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protec ia persoanelor.
(3) La dispeceratul de monitorizare al Poli iei Locale prev zut la art. 36 lit. b) se conecteaz ădoar obiectivele
asigurate cu paz ăde Poli ia Local .

Art. 40. - (1) Poli ia Local ăpoate monitoriza sistemele de alarmare la obiectivele asigurate cu paz ăde c tre
aceasta, dac ăîndeplineşte cumulativ urm toarele condi ii:
a) de ine tehnica necesar ărecep ion rii semnalelor de la sistemele abona ilor, în conformitate cu standardele
europene sau na ionale în vigoare;
b) de ine personal angajat şi avizat, necesar pentru asigurarea programului permanent al dispeceratului;
c) dispune de un sediu corespunz tor standardelor europene sau na ionale în vigoare;
d) de ine echipamente de comunica ii pentru alertarea echipajelor mobile de interven ie cu posibilitatea
asigur rii timpilor stabili i.
(2) Convorbirile dispecerului se înregistreaz ăşi se arhiveaz ăpe o perioad ăde 30 zile.
(3) Dispozitivul echipelor de interven ie se dimensioneaz ăîn func ie de num rul de abona i,ărepartizareaăşiă
dispersiaăacestora,ăpentruăasigurareaătimpilorăstabili i.
CAPITOLUL VII
Mijloacele din dotare
Art. 41. – (1) Poli iştii locali şi personalul contractual din Poli ia Local ă cu atribu ii în domeniul pazei
bunurilor şi obiectivelor de interes local au dreptul la uniform ăde serviciu de protec ie specific ălocului şi
condi iilor de desf şurare a serviciului, care se acord ă gratuit din resursele financiare ale unit ilor
administrativ-teritoriale sau din veniturile poli iei locale, cu personalitate juridic , dup ăcaz.
(2) Articolele din care se compune uniforma şi durata maxim ăde uzur ăsunt prev zute în anexa nr. 1.
(3) Descrierea uniformei de serviciu, a legitima iei de serviciu şi a însemnelor distinctive de ierarhizare ale
poli iştilor locali şi ale personalului contractual sunt prev zute în anexa nr. 2.
(4) Uniforma şi însemnele distinctive se poart ă în timpul execut rii serviciului, precum şi pe timpul
deplas rii pân ăla serviciu şi de la serviciu la domiciliu sau la reşedin , dup ăcaz.
Art. 42. – În vederea procur rii de arme şi muni ii pentru dotarea personalului propriu, Poli ia Local ătrebuie
s ă ob in , în prealabil, autoriza iile pentru procurarea, de inerea şi folosirea armelor şi a muni iilor, în
condi iile art. 74 din Legea nr. 295/2004, cu modific rile şi complet rile ulterioare.
Art. 43. – Eviden ele şi modul de p strare şi asigurare a securit ii armelor şi a muni iilor de inute de Poli ia
Local ăse realizeaz ăîn condi iile art. 68 din Legea nr. 295/2004, cu modific rile şi complet rile ulterioare şi
a prezentului regulament.
Art. 44. – (1) În exercitarea atribu iilor de serviciu, poli iştii locali şi personalul contractual cu atribu ii în
domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local, pot purta în timpul serviciului o singur ăarm ădin
dotare precum şi cantitatea de cel mult 12 cartuşe.
(2) Arma prev zut ăla alin. (1) poate fi purtat ănumai de c tre titular, cu îndeplinirea condi iilor prev zute la
art. 33 alin. (3) din Legea nr. 295/2004, cu modific rile şi complet rile ulterioare.
Art. 45. – În vederea asigur rii manipul rii armamentului din dotare, în condi ii de securitate, structurile de
poli ie local ăsunt obligate:
a) s ădesf şoare activit i de verificare a personalului dotat cu arme şi muni ii, precum şi a st rii tehnice a
armelor şi a muni iilor, în condi iile art. 71 din Legea nr. 295/2004, cu modific rile şi complet rile ulterioare;
b) s ă prezinte la solicitarea inspectoratului de poli ie jude ean, pe raza c ruia aceasta func ioneaz , fiecare
arm ăletal ăde ap rare şi paz ăde inut , împreun ăcu câte 5 cartuşe corespunz toare calibrului fiec rei arme,
în vederea înregistr rii proiectilului şi a tubului-martor în eviden ele operative ale Inspectoratului General al
Poli iei Române.
Art. 46. – Conducerea Poli iei Locale trebuie s ăia m surile ce se impun pentru organizarea unei eviden e
riguroase a armamentului, a muni iilor şi a mijloacelor cu ac iune iritant – lacrimogen ă din dotarea
personalului şi a structurilor proprii, p strarea în condi ii de deplin ă siguran , portul, manipularea şi
folosirea lor în strict ă conformitate cu dispozi iile legale, în scopul prevenirii pierderii, sustragerii,
înstr in rii, degrad rii şi producerii de accidente sau orice alte evenimente negative, potrivit legilor,
ordinelor şi instruc iunilor de specialitate în vigoare.
Art. 47. – (1) Locurile de p strare a armamentului, a muni iilor şi a mijloacelor cu ac iune iritant–
lacrimogen ădin dotarea personalului şi a structurilor proprii, precum şi gestionarea materialelor respective
se stabilesc la începutul fiec rui an calendaristic şi ori de câte ori este necesar, prin dispozi ia primarului.
(2) Dotarea individual ă a personalului şi asigurarea cu armament, muni ii şi mijloace cu ac iune iritant –
lacrimogen ă se stabilesc în strict ă conformitate cu prevederile normelor, al tabelelor de înzestrare şiă cu
dispozi iile tehnice de aplicare a acestora.

Art. 48. – (1) O dat ăcu primirea armamentului, a muni iei şi a mijloacelor cu ac iune iritant–lacrimogen ,
personalul se instruieşte de c tre şefii nemijloci i asupra modului de predare-primire, purtare şi p strare,
func ionare, asupra regulilor de mânuire, a condi iilor legale în care se poate face uz de arm ăşi a m surilor
de prevenire şi limitare a accidentelor.
(2) Înaintea şi dup ăexecutarea misiunilor, a şedin elor de preg tire şi tragere, de instruc ie şi a altor activit i
la care se folosesc armamentul şi muni iile, se verific ăexisten a şi starea tehnic ăa acestora precum şi modul
cum sunt cunoscute şi respectate regulile de p strare, purtare şi manipulare a lor.
Art. 49. - Personalul care are în dotare armament, muni ii şi mijloace cu ac iune iritant–lacrimogen , precum
şi cel care particip ă la exploatarea acestor categorii de bunuri materiale, este obligat s ă respecte regulile
prev zute în preciz rile şi dispozi iile tehnice specifice, precum şi pe cele stabilite în documenta ia tehnic ăa
fiec rui mijloc în parte. Pe timpul îndeplinirii misiunilor personalul este obligat s ămanifeste maximum de
vigilen ă în scopul înl tur rii oric rei posibilit i de sustragere, înstr inare sau folosire de c tre persoane
neautorizate, ori de producere a unor accidente sau alte evenimente negative.
Art. 50. – (1) Armamentul, muni iile şi mijloacele cu ac iune iritant – lacrimogen ăse p streaz ăîn înc peri
special destinate, care prezint ăo deplin ăsiguran ăşi au amenajate dulapuri rastel, fişete sau l zi din metal,
prev zute cu un sistem de închidere sigur , încuiate şi sigilate.
(2) Un rând de chei de la sistemul de închidere ale acestor înc peri se p streaz ă permanent, în plicuri sau
cutii sigilate la dispecerul de serviciu.
Art. 51. – (1) Înc perile destinate p str rii armamentului, muni iilor şi mijloacelor cu ac iune iritant–
lacrimogen ătrebuie prev zute cu gratii şi grilaje, montate la toate ferestrele şi uşile de acces, iar gurile de
aerisire cu plase sau site metalice. În situa ia în care uşile de acces sunt confec ionate din metal de cel pu in 5
mm grosime, nu este obligatorie montarea grilajelor.
(2) Uşile şi grilajele sunt prev zute cu câte dou ăîncuietori sigure.
(3) Grosimea barelor gratiilor şi a grilajelor trebuie s ă fie de minim 10 mm, iar dimensiunile maxime ale
ochiurilor acestora de 150x150 mm. Gratiile şi grilajele trebuie s ă fie încastrate în zid, iar balamalele se
monteaz ăastfel încât s ănu permit ăscoaterea lor.
(4) Zilnic la începutul şi la terminarea programului de lucru, gestionarii bunurilor materiale verific ăstarea
sigiliilor şi a sistemului de alarm .
Art. 52. – (1) Uşile de acces în depozitele, magaziile şi înc perile unde se p streaz ăarmament, muni ii şi
mijloace cu ac iune iritant-lacrimogen , precum şi ferestrele acestora, trebuie prev zute cu sisteme de alarm ă
contra efrac iei.
(2) Sistemele de alarmare trebuie cuplate la camera ofi erului de serviciu.
Art. 53. – (1) Pe timpul cât nu se afl ăasupra poli iştilor locali şi asupra personalului contractual cu atribu ii
în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local, armamentul şi muni ia din dotarea individual ,
precum şi mijloacele cu ac iune iritant-lacrimogen , se p streaz ă în înc peri special amenajate sau la
dispecerul de serviciu. Armamentul se p streaz ă în rastele, fişete sau l zi metalice prev zute cu tabele
aprobate de şefii poli iilor locale ce cuprind seria armamentului şi de in torul.
(2) Muni ia se p streaz ăîn înc peri separate de armament, în l zi metalice prev zute cu încuietori adecvate.
În documentul de predare-primire a serviciului de zi se consemneaz ă cantitativ, armamentul şi muni ia
existente la ofi erul de serviciu.
(3) Acolo unde nu se pot asigura înc peri separate, muni ia şi mijloacele cu ac iune iritantlacrimogen ă se
p streaz ăîn aceeaşi camer ăcu armamentul, în l zi metalice separate, având grosimea pere ilor de cel pu in 3
mm, prev zute cu încuietori sigure. Mijloacele cu ac iune iritant-lacrimogen ă se p streaz ă în ambalajele
originale.
Art. 54. – Pistoalele şi muni ia aferent ădin dotarea structurilor poli iei locale care nu au organizat serviciul
de zi permanent, se p streaz ăîn spa ii special amenajate, unde este organizat serviciu de zi permanent şi sunt
asigurate condi ii pentru p strarea în deplin ăsiguran .
Art. 55. - Distribuirea armamentului, a muni iilor şi a mijloacelor cu ac iune iritant-lacrimogen ădin dotarea
personalului poli iei locale cu drept de utilizare a acestor mijloace de ap rare, precum şi retragerea acestora
se fac, indiferent de situa ie, pe baz ă de tichet înlocuitor, semn tur ă în registrul special destinat şi/sau
documente justificative.
Art. 56. - Predarea armamentului şi a muni iilor se face numai personalului nominalizat sau înlocuitorilor de
drept ai acestora.

Art. 57. – (1) Tichetele înlocuitoare pentru predarea - primirea armamentului şi a muni iilor din dotarea
individual ăa personalului, se iau în eviden ăîn registrele special destinate lucrului cu documente clasificate.
(2) Tichetele înlocuitoare se elibereaz ă separat pentru predarea - primirea armamentului, respectiv a
muni iilor din dotare şi cuprind urm toarele men iuni: denumirea poli iei locale, gradul, numele şi prenumele
poli iştilor locali şi a personalului contractual cu atribu ii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de
interes local, tipul şi seria armei, respectiv num rul de cartuşe, semn tura şefului poli iei locale cu ştampila
unit ii, precum şi semn tura de primire a posesorului.
(3) Cu ocazia inventarierii documentelor clasificate, la controale, convoc ri şi alte asemenea activit i, se
verific ăexisten a şi starea tichetelor şi se iau m suri de înlocuire a celor necorespunz toare.
Art. 58. – (1) Portul armamentului, a muni iilor şi a mijloacelor cu ac iune iritant – lacrimogen ădin dotarea
individual ăa personalului este permis numai în interes de serviciu, cu aprobarea conducerii Poli iei Locale.
(2) La terminarea misiunii sau a serviciului, armamentul, muni iile şi mijloacele cu ac iune iritant–
lacrimogen ăse predau dispecerilor, de la care au fost primite.
Art. 59. – (1) La uniforma de serviciu, pistolul se poart , în mod obligatoriu, numai în toc, pe centur .
(2) Înc rc toarele cu cartuşe se p streaz , unul introdus în pistol, iar cel lalt în locaşul prev zut din tocul de
purtare.
Art. 60. – (1) Pierderea, sustragerea, înstr inarea, degradarea sau folosirea abuziv ă a armamentului, a
muni iilor şi a mijloacelor cu ac iune iritant - lacrimogen ă din dotare, constituie evenimente deosebite,
abateri de la normele legale, ordinea interioar ăşi disciplin , care atrag, potrivit legii, dup ăcaz, r spunderea
material , disciplinar ăsau penal .
(2) Cazurile de pierdere, sustragere, înstr inare, degradare sau folosire abuziv ăa armamentului, a muni iilor
şi a mijloacelor cu ac iune iritant-lacrimogen , se raporteaz ă imediat, pe cale ierarhic , iar şefii
compartimentelor func ionale, împreun ă cu persoanele desemnate dispun m suri de cercetare pentru
elucidarea complet ăa cazurilor şi sanc ionarea celor vinova i, potrivit competen elor.
Art. 61. – Primarul dispune retragerea armamentului şi a muni iilor din dotarea personalului care se afl ăîn
cercetare penal , dac ăse constat ăc ăprezint ăpericol pentru siguran a proprie sau a altor persoane ori în alte
situa ii care impun aceast ăm sur .
Art. 62. - Poli ia Local ă care de ine bunuri, valori, suporturi de stocare a documentelor, a datelor şi a
informa iilor secret de stat, trebuie s ă asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protec ie şi sistemele de
alarm ăîmpotriva efrac iei în locurile de p strare, depozitare şi manipulare a acestora.
Art. 63. - Normele de dotare cu armament şi mijloace specifice de protec ie a personalului Poli iei Locale
sunt prev zute în anexa nr. 3.
CAPITOLUL VI
Recompensele care se pot acorda poliţiştilor locali şi condiţiile acordării
asistenţei juridice şi despăgubirilor de viaţă, de sănătate şi de bunuri
Art. 64. - (1) Recompensarea poli iştilor locali se realizeaz ă în scopul recunoaşterii publice în cadrul
comunit ii profesionale şi în societate, dac ăeste cazul, a meritelor celor care se eviden iaz ăîn îndeplinirea
atribu iilor, a misiunilor sau pe timpul ac iunilor organizate în zona de competen ăde poli ie.
(2) Recompensele au caracter moral sau material, dup ăcaz.
(3) Recompensarea poli iştilor locali, trebuie s ăse bazeze pe principii care vizeaz ăobiectivitatea, echitatea şi
principialitatea acord rii recompenselor.
Art. 65. – La stabilirea şi acordarea de recompense sau la formularea de propuneri în acest sens se au în
vedere urm toarele elemente:
a) comportamentul poli istului local;
b) presta ia profesional ăgeneral ăa poli istului local şi modul de îndeplinire a atribu iilor/misiunilor;
c) efectul motivator pe care recompensarea îl poate produce asupra celorlal i poli işti locali;
d) posibilitatea ca recompensa acordat ăs ădetermine eficientizarea activit ii poli istului local.
Art. 66. - Recompensele care se pot acorda poli iştilor locali sunt urm toarele:
a) ridicarea unei sanc iuni disciplinare aplicate anterior, precede acordarea unei alte recompense. Se
acord , pe timpul perioadei cât sanc iunea îşi produce efectele şi determin ăîncetarea imediat ăa acestora. Se
acord ă de şeful care a aplicat sanc iunea disciplinar ă ce urmeaz ă a fi ridicat ă sau de c tre noul şef care

îndeplineşte atribu iile aceleiaşi func ii. În situa ia în care poli istul local a fost mutat, ridicarea sanc iunii se
acord ă ca recompens ă de c tre şeful care îndeplineşte func ia similar ă celui care a aplicat sanc iunea
disciplinar ;
b) felicit rile – pot fi scrise sau verbale, se acord ăpentru îndeplinirea deosebit ăa atribu iilor şi a misiunilor
şi se aduc la cunoştin ăindividual sau în fa a personalului;
c) titlurile de onoare – se confer poli iştilor locali pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament şi
pentru merite deosebite în îndeplinirea unor atribu ii sau a unor misiuni;
d) însemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, a insignelor sau altele şi diplomele de merit – se acord ă
pentru ob inerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competi ii sportive, manifest ri culturalartistice şi sociale cu prilejul unor anivers ri şi la finalizarea unor ac iuni/misiuni;
e) premiile în bani sau obiecte – se acord ăpoli iştilor locali care s-au eviden iat prin ob inerea de rezultate
exemplare în activitate. În situa ia în care prin ac iuni deosebite întreprinse de poli istul local se aduc venituri
la bugetul de stat, sau la bugetul local, acesta poate fi recompensat cu pân ăla 1% din cuantumul acestora, dar
nu mai mult decât venitul s u brut anual;
Art. 67. – Modalitatea de acordare a asisten ei juridice precum şi cuantumul, modul şi condi iile de acordare
a desp gubirilor se stabilesc prin completare la prezentul regulament, aprobat prin hot râre a Consiliului
Local, la propunerea primarului.
Art. 68. - (1) Poli iştii locali au dreptul la desp gubiri de via , de s n tate şi de bunuri, pentru daunele
suferite în exercitarea atribu iilor de serviciu.
(2) Asigurarea desp gubirilor prev zute la alin. (1) implic ă acordarea unor sume de bani pentru poli iştii
locali sau, în cazul decesului, pentru familiile acestora, în situa ia producerii riscurilor specifice activit ii de
poli ie local .
Art. 69. – (1) Desp gubirile se acord , în limita bugetului aprobat de Consiliul Local, pentru urm toarele
categorii de riscuri:
a) r nirea poli istului local;
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 urm toarele semnifica ii:
a) poli ist local r nit - poli istul local supus în timpul sau în leg tur ăcu exercitarea atribu iilor de serviciu,
independent de voin a lui, efectelor unor cauze v t m toare, în urma c rora îi este afectat ă integritatea
anatomic ăşi/sau func ional ăa organismului;
b) poli ist local invalid – poli istul local r nit clasat inapt pentru îndeplinirea atribu iilor de serviciu de c tre
comisiile de expertiz ămedical ăşi evaluare a capacit ii de munc ;
c) poli ist local decedat - poli istul local care şi-a pierdut via a, în urma unui accident, în timpul sau în
leg tur ăcu exercitarea atribu iilor de serviciu;
d) bun - construc ii cu destina ia de locuit pentru poli ist şi familia sa, precum şi anexele acestora, vehicule
aflate în proprietatea sau folosin a poli istului.
Art. 70. - (1) Desp gubirile acordate în situa ia producerii riscului prev zut la art. 66 alin.(1) lit. a) acoper ă
toate cheltuielile legate de:
a) tratamentul în ar ăsau în str in tate, în cazul în care acesta nu poate fi efectuat în ar ;
b) tratamentul de recuperare în unit i medicale din ar ăsau str in tate;
c) protezele, ortezele şi alte dispozitive medicale de profil din ar ăsau str in tate;
d) transportul dus-întors pân ăla/de la unitatea medical ăcare va asigura efectuarea tratamentului, atât pentru
poli istul local, cât şi pentru înso itor, când situa ia impune.
(2) În situa ia producerii unuia dintre riscurile prev zute la art. 66 alin.(1) lit. b) - d), poli istului local i se
acord ădesp gubiri în sum ăde:
a) pentru invaliditate de gradul I - 10.000 euro, echivalent în lei la data pl ii;
b) pentru invaliditate de gradul al II-lea - 8.000 euro, echivalent în lei la data pl ii;
c) pentru invaliditate de gradul al III-lea - 6.000 euro, echivalent în lei la data pl ii.
(3) Desp gubirea acordat ăîn situa ia producerii riscului prev zut la art.66 alin.(1) lit. e) const ăîntr-o sum ă
de 20.000 euro, echivalent în lei la data pl ii, şi se pl teşte familiei poli istului local decedat.
(4) Desp gubirea acordat ă în situa ia producerii riscului prev zut la art. 66 alin.(1) lit. f) nu poate dep şi
suma necesar ăpentru aducerea bunului în starea ini ial ăsau înlocuirii acestuia în caz de distrugere.

Art. 71. - (1) Desp gubirile acordate în baza prezentului Regulament - cadru constituie forme de sprijin cu
destina ie special .
(2) Desp gubirile prev zute la art. 67 alin. (1) - (4) se acord ăpentru fiecare eveniment asigurat în parte.
(3) Desp gubirile prev zute la art. 67 alin. (4) nu se acord ăîn cazul în care prejudiciul prev zut la art. 68 lit.
f) este acoperit par ial sau în totalitate ca urmare a existen ei unei asigur ri în sistemul privat.
Art. 72. - Pentru toate sumele de bani pl tite ca desp gubiri în temeiul prezentului Regulament, autorit ile
publice locale vor ini ia demersuri pentru recuperarea sumelor pl tite de la persoanele care se fac vinovate de
producerea prejudiciilor.
CAPITOLUL VII
Patrimoniul, soluţionarea drepturilor şi obligaţiilor născute din contracte
Art. 73. –Asigurarea tehnico-material ăa Poli iei Locale la nivelul comunei Ozun se realizeaz ăprin hot râri
ale Consiliului Local Ozunăcuăprivireălaăreglement rileăbugetare.
CAPITOLUL VIII
Dispoziţii finale
Art.74. - Anexele nr. 1 -3 fac parte integrant ădin prezentul Regulament.
Art. 75. – PrezentulăRegulamentăaăfostăadoptatăînăşedin aăConsiliuluiăLocalădinădataădeă4.10.2015.

ANEXA Nr. 1
la Regulament
ARTICOLELE
dinăcareăseăcompuneăuniformaăpoli iştilorălocaliăşiăaăpersonaluluiăcontractualăcuăatribu iiăînădomeniulă
pazeiăbunurilorăşiăaăobiectivelorădeăinteresălocalăşiădurataămaxim ădeăuzur
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Denumire articol
Costumădeăvar
Costumădeăiarn
Şapc ăpentruăcostumădeăvar
Şapc ăpentruăcostumădeăiarn
Basc
Şepcu ăcuăcozoroc
P l rieă(femei)
C ciul
Cravat
Fular
C maş
C maş ă– bluz
Scurt ădeăvânt
Pulover
Costumădeăinterven iiădeăvar
Costum de interven iiădeăiarn
Pelerin ădeăploaie
Geac /Scurt ăîmbl nit
M nuşiădinăpiele
Pantofiădeăvar ădeăculoareăneagr
Pantofiădeăiarn ădeăculoareăneagr
Ghete/Bocanciădinăpieleădeăculoareăneagr
Centura din piele
Curea din piele
Portcarnet
Portbaston din piele
Emblemaăpentruăşapc ,ăbasc,ăc ciul ,ăp l rieăşiăşepcu
Ecuson
Insign ăpentruăpiept
Epole i
Portc tuşeădinăpiele
Fes
Vest
Tricou

Durataămaxim ădeăuzur
-an2
3
2
3
2
2
2
3
1
3
½
1
2
2
2
2
3
3
3
1
2
2
6
6
6
6
1
1
1
6
1
1
½

NOT :
1. Însemnele distinctiveăseăasigur ăpentruăfiecareăarticolădeăechipamentă(hain ,ăc maş -bluz ,ăscurt ădeăvânt,ă
scurt ăîmbl nit ,ăpulover,ăpelerin ădeăploaie).
2.ăDup ăexpirareaădurateiădeăuzur ăsauădupaăîncetareaăraporturilorădeămunc ,ăarticoleleădeăuniform ănuăpotăfiă
înstr inate.

Anexa nr. 2
la Regulament
Descrierea uniformei de serviciu, a legitima iei de serviciu şi a însemnelor distinctive de ierarhizare ale
poli iştilor locali şi ale personalului contractual cu atribu ii în domeniul pazei bunurilor şi a
obiectivelor de interes local
A. Uniforma de serviciu
Uniforma de serviciu pentru personalul poli iei locale este confec ionat ăîn varianta var -iarn ăşi se compune
din:
1, 2. Haina / Sacoul se confec ioneaz ădin stof /tergalăde culoare neagr , în varianta de var , respectiv iarn .
Croiala este dreapt , pu in cambrat ăîn talie (pentru a acoperi în întregime bazinul). Se încheie la un rând de
nasturi.
Spatele hainei se confec ioneaz ădin dou ăbuc i, având cus tura pe mijloc, f r ăşli . Are în partea inferioar ,
lateral, dou ăbuzunare ascunse, prev zute cu clap .
Hainaă/ăSacoulăesteăprev zut /prev zutăpeăumeriăcuăplatc ăpentruăepole i.ăHainaă/ăSacoulăseăpoart ăcuăc maş ă
deăculoareăbleuăşiăcravat ădeăculoareăneagr .
Pantalonul, în varianta var -iarn , se confec ioneaz ă din aceleaşi materiale ca şi haina, fiind de culoare
neagr ,ă cuă vipuşc ă de culoare gri inclus ă în cus tur . Are croiala dreapt , f r ă manşet , lungimea poate
ajunge pân ăla partea superioar ăa tocului înc l mintei, iar l rgimea ei este între 210-250 mm, în raport cu
talia.
Pantalonul este prev zut cu dou ăbuzunare laterale şi un buzunar la spate, închis cu clap ăşi nasture.
Pantalonul se confec ioneaz ăcu betelie obişnuit ăşi este prev zut cu patru g ici lungi de 70 mm şi late de 20
mm, prinse în partea superioar ă prin cus tura beteliei, iar în partea inferioar ă prinse cu nasture de format
mic, astfel încât pantalonul s ăpermit ăportul centurii a c rei l ime este de 50 mm.
Fusta, în variant ăde var , se confec ioneaz , din acelaşi material ca şi haina, fiindădeăculoareăneagr .ăCroialaă
este dreapt , l rgimea stabilindu-se în raport cu talia, iar lungimea este de 50 milimetri sub rotula
genunchiului. Se poart ăîn locul pantalonului numai la costumul de var .
3,4. Şapca se confec ioneaz ădin acelaşi material cu costumul de var ăsau de iarn , dup ăcaz. Calota şepcii
este de form ă oval , cu distan a de 20 mm între diametrul l imii şi diametrul lungimii, este întins ă cu
ajutorul unei sârme din o el, pentru a-şi men ine forma.
Banda are diametrul ce rezult ădin m rimea şepcii şi se confec ioneaz ădin carton tare.
Pe partea exterioar ăa benzii se aplic ăoăband ădeăculoareăgriă esut ăcuăfrunzeădeăstejar. Şapca este c ptuşit ă
cu es tur ăde culoare asortat ăcalotei.
Cozorocul este de culoare neagr , de forma ovalizat , şi se fixeaz ăla şapc , înclinat.
Şapca este prev zut ădeasupra cozorocului cu un şnur dublu de culoare neagr . Capetele şnurului sunt prinse
pe linia col urilor cozorocului cu câte un buton de culoare galben . Şapca are aplicat , în fa ă- la centru – pe
band , emblema.
Cozorocul de la şapca şefului poli iei locale este prev zut cu 3 rânduri de frunze de stejar, pentru şefii de
servicii cu dou ărânduri de frunze de stejar, pentru şefii de birouri şi compartimente cu un rând de frunze de
stejar, iar pentru func ionarii publici de execu ie acesta este simplu. Frunzele de stejar se confec ioneaz ădin
metal de culoare gri-argintiu.
5. Bascul se confec ioneaz ă din stof ătip postav, este de culoare neagr , iar în lateral, pe partea stâng , se
aplica emblema.
6. Şepcu a cu cozoroc se confec ioneaz ă din es tur ă tipă bumbacă (tercot)ă deă culoareă neagr .ă Calotaă seă
confec ioneaz ăîn clini şi are inscrip ionat pe mijlocul ei "POLI IA LOCAL ".
La spate este prev zut ăcu un sistem reglabil de strângere.
În fa , sub inscrip ia "POLI IA LOCAL ", este aplicat ăemblema pentru coifur .
7. P l ria pentru persoanele de sex feminin se confec ioneaz ădin material textil (fetru) de culoare neagr ;
deasupra borului se monteaz ăo band ăpe care se aplic ăemblema specific .
8. C ciula este de culoare neagr , confec ionat ă din stof ă tip postav, prev zut ă cu dou ă clape din blan ă
natural ăde ovine. Clapa din fa ăeste rotunjit , iar cea din spate formeaz ădou ăurechi laterale, prev zute cu
doi nasturi şi o benti ăpentru încheierea acestora deasupra capului sau sub b rbie. La mijlocul clapei din fa ă
se aplic ăemblema. C ciula este c ptuşit ăcu es tur , asortat ăla culoarea calotei. Pentru şeful poli iei locale,
blana de la c ciul ăeste din astrahan (caracul).
9. Cravata se confec ioneaz ădin es tur ătip m tase, este de culoare neagr .
10. Fularul se confec ioneaz ădin fire acrilice tip lân , de culoare neagr .
11. C maşa se confec ioneaz ădin es tur ătipăbumbacă(poplinăsauătercot)ădeăculoareăbleu.ăMânecaăesteăscurt ă
sauălung .ăSeăpoarta cu cravat ăsub veston sau scurt ăde vânt.
12. C maşa-bluz ăse confec ioneaz ădin es tur ătip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu, închis ăla
gât şi încheiat ăcu 5 nasturi; în partea superioar ăavând dou ăbuzunare cu burduf şi clape care se încheie cu
câteă ună nastureă deă formată mic.ă C maşaă esteă prev zut ă peă umeriă cuăplatc ă pentruă epole i.ă C maşa-bluz ă se

poart ă deschis ă la gât (sau cu cravata), cu partea inferioar ă introdus ă în pantaloni sau în fust . Poate fi
purtat ăşi sub hain , cu cravat .
13. Scurta de vânt se confec ioneaz ădin tercot impermeabilizat de culoare neagr . Se poart ădeschis ăla gât,
putând fi purtat ăşi închis ădatorit ăcroiului cu revere r sfrânte; se încheie cu
fermoar pe interior şi la 4 nasturi pe exterior. În partea de jos şi la mâneci este prev zut ăcu elastic. Scurta de
vânt este prev zut ă cu dou ă buzunare oblice ascunse, care se încheie cu fermoar, iar deasupra acestora în
parteaă superioar ,ă suntă prev zuteă cuă bandaă reflectorizant ă deă 10ă mm.ă Peă interior,ă înă parteaă dreapt , este
prev zut ă cuă ună buzunară careă seă încheieă cuă ună nasture.ă Scurtaă deă vântă esteă prev zut ă peă umeriă cuă platc ă
pentruăepole i.ăSpateleăesteăconfec ionat din trei p r i, una în partea de sus şi dou ăîn partea de jos, prev zute
cuăpense.ăLungimeaătrebuieăs ădep şeasc ătalia cu 100-120 mm.
14. Puloverul se confec ioneaz ădin fire acrilice tip lân ădeăculoareăneagr ăcuăanchior,ăcuăsauăf r ămâneci. Pe
spatele mânecii sunt prev zute cotiere din acelaşi material. La 5 cm de umeri pe mânec ăse aplica ecusonul
"POLI IA LOCAL ".
15, 16. Costumul de interven ii de var /iarn : este compus din bluz ă şi pantalon şi se confec ioneaz ă din
material textile (tercot) – deăculoareăneagr .
Bluzonulă esteă confec ionată laă parteaă superioar ă aă spateluiă şiă piep iloră cuă platc ă matlasat ă şi se încheie cu
fermoar.ăEsteăprev zutăcuă2ăbuzunareăcuăclap ăpeăp r ileăsuperioareăaleăpiep ilor.
Gulerul - este tip tunic ;
Mâneca – esteăprev zut ăcuămanşet ăşiăbazoaneădeăprotec ieăînădreptulăcoatelor.ăPeămânecaădreapt ăseăaplic ă
unăbuzunarăcuăclap .ă Bluzonulăesteăprev zutăcuăepole iădinămaterialăfond,ăfixa iălaăunăcap tăînăcus turaădeă
îmbinareă mânec -um r.ă Pantalonulă areă croial ă dreapt ,ă iară laă parteaă inferioar ă esteă prev zută cuă systemă deă
ajustare pentru a fi purtate în ghete-bocanci. În regiunea genunchilorăşiălaăparteaăsuperioar ăaărepelelorăspateă
esteăprev zutăcuăbazoane.ăPeăbetelieăsuntăaplicateăg iciăpentruăcentur .ăCostumulădeăinterven ieăpentruăiarn ă
esteădublatăcuămaterialăne esutătermoizolant.
17. Pelerina de ploaie are croiala tip raglan şi este deschis ăla gât, cu posibilitatea de a fi purtat ăşi închis .
Se încheie în fa ăla un rând cu 4 nasturi ascunşi, iar ajustarea în talie se face cu ajutorul unui cordon cu dou ă
catarame din metal sau înlocuitori. Mâneca are croial ă raglan. Pelerina este prev zut ă cu dou ă buzunare
aşezate oblic (ascunse) cu nasturi (de 170-180 mm lungime şi de 40 mm l ime) sub guler, şi se prinde cu 3
nasturi mici. Gluga este confec ionat ă din acelaşi material. Pelerina de ploaie este de culoare neagr ă şi se
confec ioneaz ădin material textil impermeabil. În partea stâng ăsus are o benti ăcusuta în exterior (lung ăde
100 mm şi lat ăde 30 mm) şi prins ăcu un nasture sub rever, pe care se aplic ătresele pentru ierarhizare.
18. Scurta îmbl nit ă se confec ioneaz ă din tercot impermeabilizat de culoare neagr , uşor matlasat , cu
mesada detaşabil , de culoare asortat ăcu fa a scurtei. Modelul este tip sport, se încheie cu fermoar în interior
şi cu butoni în exterior, are guler pe gât, prev zut cu şnur ascuns. În talie şi în partea de jos, pentru ajustare
pe corp, este prev zut ă tot cu şnur ascuns. Lateral (stângadreapta), în partea de jos, sunt dispuse dou ă
buzunare aplicate, drepte, cu clape care se încheie cu nasturi. În partea de sus (stânga-dreapta) va fi
prev zut ă cu buzunare drepte cu clape care se închid cu nasturi. Pe clapa buzunarului de sus, din partea
stâng , este prev zut ăo benti ă(100 mm lungime şi 30 mm l ime) cusut ăîn partea dinspre um r şi prins ăcu
un nasture în partea interioar , pe care se aplic ă tresele de ierarhizare.ă Scurtaă âmbl nit ă esteă prev zut ă cuă
platc ă pentruă epole i.ă L rgimea scurtei îmbl nite se stabileşte în raport cu talia, acoperind în întregime
bazinul.
19. M nuşile sunt din piele de culoare neagr .
20, 21. Pantofii sunt din piele de culoare neagr , prev zu i cu bombeuri, f r ăornamenta ie, şi se încheie cu
şireturi. Pentru sezonul de var ăse pot confec iona pantofi perfora i, iar pentru femei aceştia pot avea decupaj.
22. Bocancii sau ghetele sunt din piele de culoare neagr , prev zu i cu bombeuri, au talp ă şi tocuri din
cauciuc şi se încheie cu şireturi sau cu fermoar.
23. Centura este de culoare neagr , f r ă diagonal , are l imea de 50 mm şi se încheie cu o cataram ă din
metal de culoare argintie. Pentru cei din domeniul rutier centura este deă culoareă alb ,ă f r ă diagonal ,ă areă
l imeădeă50ădeămmăşiăseăîncheieăcuăoăcataram ădinămetalădeăculoareăargintie.
24. Cureaua este din piele de culoare neagr .
25. Portcarnetul se confec ioneaz ădin piele sau din înlocuitori, de culoare neagr , şi se compune din dou ă
fe e prinse printr-un burduf. Partea din spate se rabateaz ăsub form ăde capac şi se încheie în fa ăprintr-un
buton sau tic-tuc. Se poart ăfixat pe centur ăprin dou ăg ici.
26. Portbaston din piele
27. Emblema se aplic ăpe articole de coifur ăde c tre personalul poli iei locale cu drept de a purta uniform .
Se confec ioneaz ă dină metală deă culoareă argintieă sauă materială textileă peă fondă bleu,ă deă form ă oval ,ă cuă
diametrulă deă 40ă mmă laă mijlocă avândă stemaă României,ă încadrat ă cuă frunzeă deă stejar.ă Pentru şeful poli iei
locale, adjunctul şi şefii de servicii emblema este încadrat ăcu trei rânduri de frunze de stejar, este bombat ,
având în centrul s uă stemaă României,ăşiă areăimprimat ă înă relief,ă înă parteaă superioar ,ă inscrip iaă deă culoareă
alb „ROMÂNIA”, iar în partea inferioar „Poli iaăLocal ”
28. Ecusonul pentru mânec ă se confec ioneaz ă din material textil, fond culoare bleu, având în partea
superioar ă inscrip ia „POLI IA LOCAL ”,ă subă careă esteă trecută numeleă localit ii,ă laă mijlocă stemaă

României, încadrat ăcuăunărândădeălauri,ăiarăînăparteaăinferioar ăse înscrie „ROMÂNIA”. Se poart ăpe bra ul
stâng de c tre întregul personal cu drept de uniforma şi se aplic ăla 5 cm de cus tura um rului.
29. Insignaă pentruă pieptă seă confec ioneaz ă dină metal,ă peă fondă deă culoareă bleu,ă avândă înă parteaă superioar ă
inscrip iaă„POLI IA LOCAL ”,ăsubăcareăesteătrecutănumeleălocalit ii,ălaămijlocăstemaăRomâniei,ăîncadrat ă
cuăunărandădeălauri,ăiarăînăparteaăinferioar ăseăînscriuănum rulămatricolăşiăinscrip iaă„ROMÂNIA”
30.ă Epole iiă suntăconfec iona iă dină materială textile,ă deă culoareă neagr ă cuă margineă gri-argintiu, pe care sunt
aplicate gradele profesionale.
31. Portc tuşeădinăpiele.
32. Fesulăseăconfec ioneaz ădinăfireăacriliceădeăculoareăneagr .
33. Vestaămultifunc ional ăseăconfec ioneaz ădinămaterialătextileădeăculoareăneagr .
34.ă Tricoulă seă confec ioneaz ă dină tricotă deă bumbacă deă culoareă neagr .ă Croialaă esteă cuă guleră sauă laă bazaă
gâtului,ăareămânec ăscurt ăşiăesteăprev zutăpeăumeriăcuăepole iădinămaterialăfond.
B. Legitima ia de serviciu
Legitima ia de serviciu se confec ioneaz ădin imita ie de piele (ecologic ), cu dimensiunile de 200 x 80 mm,
cu deschidere pe vertical , cuprinzând urm toarele men iuni:
a) rândul întâi central - tricolorul României, încadrat într-un chenar dreptunghiular cu dimensiunile de
5x65mm;
b) în partea de sus central, rândul al doilea – ROMÂNIA, sub denumirea rii – JUDE UL;
c) rândul al treilea - COMUNA/ORAŞUL/COMUNA /SECTORUL;
d) rândul al patrulea, aliniat stânga - POLI IA LOCAL ;
e) rândul al patrulea, aliniat stânga LEGITIMA IE;
f) rândul al cincilea categoria de personal din care face parte de in torul (POLI IST
LOCAL/FUNC IONAR PUBLIC/ PERSONAL CONTRACTUAL)
g) rândul al şaselea aliniat stânga - num rul legitima iei,
h) dup ă aceasta se înscriu, unele sub altele numele şi prenumele de in torului, num rul matricol, data
emiterii legitima iei, semn tura şefului poli iei locale din care face parte de in torul şi ştampila structurii;
i) în col ul din dreapta, jos, va fi aplicat ăfotografia de in torului;
j) în partea inferioar ă a legitima iei se aloca 6 spa ii orizontale pentru aplicarea vizelor anuale care se
semneaz ăde c tre şeful poli iei locale.
Fotografia titularului utilizat , are dimensiunile de 3 cm x 4 cm, executat ăcolor (în uniforma de serviciu sau
într-o inut ădecent ăpentru persoanele încadrate în poli ia local ăcare nu poart ăuniform ).
C. Însemnele distinctive de ierarhizare
În raport cu func iile îndeplinite, însemnele distinctive de ierarhizare au urm toarele forme şi m rimi:
a) şeful poli iei locale - treiă steleă tipă octogonă metaliceă sauă textile,ă cuă l imeă deă 25ă mm,ă deă culoareă griargintiu, aşezate pe epolet;
b) adjunctul şefului - dou ăsteleătipăoctogonămetaliceăsauătextile,ăcuăl imeădeă25ămm,ădeăculoareăgri-argintiu,
aşezate pe epolet;
c) şeful de serviciu - o stea tip octogon metalic sauă textile,ă cuă l imeă deă 25ă mm,ă deă culoareă gri-argintiu,
aşezate pe epolet;
d) şeful de birou sau compartiment - trei trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu,ăînăform ădeăV,ăcuă
l imeădeă5ămm,ăaşezateăparalelăpeăepolet,ăavândăîntreăeleăoădistan ădeă3ămm;
e) func ionarul public superior - doua trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu,ăînăform ădeăV,ăcuă
l imeădeă5ămm,ăaşezateăparalelăpeăepolet,ăavândăîntreăeleăoădistan ădeă3ămm;
f) func ionarul public principal - o tres ădin metal sau textil, de culoare gri-argintiu,ăînăform ădeăV,ăcuăl imeă
de 5 mm, aşezate paralel pe epolet;
g) func ionarul public asistent – epoletăf r ătres .

Anexa nr. 3
la Regulament
Norme de dotare cu armament şi mijloace specifice de protec ie a poli iştilor locali şi a
personalului contractual cu atribu ii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local
Nr. crt.

Denumirea materialelor

U/M

1

Pistol

Cpl.

2

Pistolăcuămuni ieăneletal

Cpl.

3
4
5

Cartuşăpentruăpistol
Cartuşăpentruăpistolul cu gaze
Bastonăpentruăautoap rare

Buc.
Buc.
Buc.

6

Bastonăcuăşocăelectric

Buc.

7
8

Port baston
C tuş ăpentruămâini

Buc.
Buc.

9
10

Portc tuşe
Pulverizatorădeămân ăcuăsubstan ă
iritant-lacrimogen

Buc.
Buc.

11

Buc.

15

Vest ă(ham)ăcuăelementeă
reflectorizante
Costumă(bluz +pantaloni)ădeă
protec ieăîmpotrivaăploii,ăcuă
elemente reflectorizante
Costumădeăprotec ieăpentruăiarn ă
(scurt ămatlasat ăşiăpantaloni)
Costumădeăprotec ieăpentruăvar ă
(bluz +pantaloni)
M nuşiăalbe

16

Scurt ăreflectorizant

Buc.

17

Vest ăpentruăprotec ieăîmpotrivaă
frigului

Buc.

18

Fluier

Buc.

19

Radiotelefon portabil

Cpl.

20

Portcarnet

Buc.

21

Uniform ădeăserviciu

Cpl.

12
13
14

Cpl.
Cpl.
Cpl.
Per.

Criterii de dotare şiămodădeărepartizare

Câteă1ăpentruăfiecareăpoli istălocalăcuăatribu iiăînă
domeniulăasigur riiăordiniiăşiăliniştiiăpubliceăşiăfiecareă
personalăcontractualăcareădesf şoar ăactivit iădeăpaz .
Câte 1 pentru 40-60%ădinăefectiveleădeăpoli iştiălocali cu
atribu iiăînădomeniulăasigur riiăordiniiăşiăliniştiiăpubliceă
şiăfiecareăpersonalăcontractualăcareădesf şoar ăactivit iă
deăpaz ,ăceăexecut ămisiuniăcuăunăgradăsc zutădeărisc.
Câte 24 pentru fiecare pistol.
Câte 30 pentru ficare pistol cu gaze.
Câteă1ăpentruăficareăpoli istălocalăcuăatribu iiăînădomeniulă
asigur riiăordiniiăşiăliniştiiăpubliceăşiăfiecareăpersonală
contractualăcareădesf şoar ăactivit iădeăpaz .
Câte 1 pentru 40-60%ădinăefectiveleădeăpoli iştiălocaliăcuă
atribu iiăînădomeniulăasigur riiăordiniiăşiăliniştiiăpubliceă
şiăfiecareăpersonalăcontractualăcareădesf şoar ăactivit iă
deăpaz ,ăceăexecut ămisiuniăcuăunăgradăsc zutădeărisc.
Câte 1 pentru ficare baston din cauciuc.
Câteă1ăpentruăfiecareăpoli istălocalăcuăatribu iiăînă
domeniulăasigur riiăordiniiăşiăliniştiiăpublice.
Câteă1ăpentruăfiecareăc tuş .
Câteă1ăpentruăfiecareăpoli istălocalăcuăatribu iiăînă
domeniulăasigur riiăordiniiăşiăliniştiiăpublice,ăpoli istă
localăcuăatribu iiăînădomeniulăcircula ieiăpeădrumurileă
publiceăşiăfiecareăpersonal contractualăcareădesf şoar ă
activit iădeăpaz .
Câteă1ăpentruăfiecareăpoli istălocalăcuăatribu iiăînă
domeniulăcircula ieiăpeădrumurileăpublice.
Câteă1ăpentruăfiecareăpoli istălocalăcuăatribu iiăînă
domeniulăcircula ieiăpeădrumurileăpublice.
Câteă1ăpentruăfiecareăpoli istălocalăcuăatribu iiăînă
domeniulăasigur riiăordiniiăşiă
liniştiiăpublice,ănprecumăşiădomeniulămediului,ăcareă
execut ămisiuniăînăteren
Câteă1ăpentruăfiecareăpoli istălocalăcuăatribu iiăînă
domeniul circula ieiăpeădrumurileăpublice.
Câteă1ăpentruăfiecareăpoli istălocalăcuăatribu iiăînă
domeniulăcircula ieiăpeădrumurileăpublice.
Câteă1ăpentruăfiecareăpoli istălocalăcuăatribu iiăîn
domeniulăcircula ieiăpeădrumurileăpubliceăcareăexecut ă
misiuni în teren.
Câteă1ăpentruăfiecareăpoli istălocalăcuăatribu iiăînă
domeniulăasigur riiăordiniiăşiăliniştiiăpublice,ăală
circula ieiăpeădrumurileăpublice,ăprecumăşiăînădomeniulă
pazeiăbunurilorăcareăexecut ămisiuniăînăteren.
Câteă1ăpentruăfiecareăpoli istălocalăcuăatribu iiăînă
domeniulăasigur riiăordiniiăşiăliniştiiăpublice,ăală
circula ieiăpeădrumurileăpubliceă/ăpersonalăcontractualăcuă
atribu iiăînădomeniulăpazeiăbunurilorăşiăobiectivelorădeă
interesălocalăcareăexecut ămisiuni.
Câteă1ăpentruăfiecareăpoli istălocală/ăpersonalăcontractuală
cuăatribu iiăînădomeniulăpazeiăbunurilorăşiăobiectivelorădeă
interesălocalăcareăexecut ămisiuniăînăteren.
Câteă1ăpentruăfiecareăpoli istălocală/ăpersonalăcontractuală
cuăatribu iiăînădomeniulăpazeiăbunurilorăşiăobiectivelorădeă
interes local

