
România         Anexa nr.1 
Judeţul Neamt    la hotărârea nr. 5 din 31.01.2011 
Primarul orasului Tirgu-Neamt 
 

Regulament de Organizare si Functionare al Politiei Locale a orasului Tirgu-Neamt 
 

 
 

 
CAPITOLUL I 

 
Dispoziţii generale 

 
Cadrul legal 

 
Art. 1. Potrivit prevederilor Legii nr.155/2010, Legea politiei 
locale, act normativ ce a intrat in vigoare la data de 01 ianuarie 
2011, la nivelul orasului, 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,  potrivit 
prevederilor art.4 din Legea nr.155/2010, Legea politiei locale. 
Politia locala a orasului Tirgu-Neamt se organizeaza si 
functioneaza ca structura administrativa de interes local, fara 
personalitate juridica, prin Hotarare a Consiliului Local al 
orasului Tirgu-Neamt, in baza Legii nr.155/2010, a politiei 
locale. 
        Reprezintă  modalitatea de aplicare a actului de justiţie la 
nivel local, strict orientat către comunitate. 
        Aplică sancţiuni contravenţionale prevăzute de legi, 
ordonanţe, hotărâri de guvern şi hotărâri ale consiliului local.  

 
Activitatea Poliţiei Locale 

 
Art. 2. Poliţia Locală a orasului Tirgu-Neamt îşi desfăşoară 
activitatea exclusiv în scopul exercitării atribuţiilor privind 
apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, 
a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea 
infracţiunilor, în următoarele domenii: 
a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;  
b) circulaţia pe drumurile publice;  
c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal;  
d) protecţia mediului;  
e) activitatea comercială;  
f) evidenta persoanelor;  
g) Alte domenii stabilite prin lege, hotărâri ale Guvernului 
României, hotărâri ale Consiliului Local şi dispoziţii ale 
Primarului. 



 
Principii de funcţionare 

 
Art. 3.   Principiul proximităţii – Poliţia în slujba comunităţii  
principiul legalităţii; 
increderii; 
previzibilitatii; 
proximitatii si proportionalitatii; 
deschiderii si transparentei; 
eficientei si eficacitatii; 
raspunderii si responsabilitatii; 
impartialitatii si nediscriminarii; 

 
Organism de consultare 

 
Art. 4.  (1) Comisia locala de ordine publica, se compune din : 
primar - şeful comisiei; 
şeful Pol. orasului  Tirgu-Neamt; 
şeful Poliţiei Locale a orasului Tirgu-Neamt ; 
secretarul orasului Tirgu-Neamt; 
3 consilieri locali; 
              (2) Atribuţii : 
a) asigura cooperarea dintre institutiile si serviciile publice cu 
atributii in domeniul ordinii si al sigurantei publice la nivelul 
orasului Tirgu-Neamt;  
b) avizeaza proiectul regulamentului de organizare si 
functionare a Politiei Locale Tirgu-Neamt;  
c) elaboreaza proiectul planului de ordine si siguranta publica 
al orasului Tirgu-Neamt, pe care il actualizeaza anual;  
d) analizeaza periodic activitatile de mentinere a ordinii si 
sigurantei publice la nivelul orasului Tirgu-Neamt si face 
propuneri pentru solutionarea deficientelor constatate si pentru 
prevenirea faptelor care afecteaza climatul social;  
e) evalueaza cerintele specifice si face propuneri privind 
necesarul de personal al Politiei Locale Tirgu-Neamt;  
f) prezinta autoritatii deliberative rapoarte anuale asupra 
modului de indeplinire a prevederilor planului de ordine si 
siguranta publica al orasului Tirgu-Neamt. In baza concluziilor 
desprinse din analizele efectuate, propune autoritatilor 
administratiei publice locale initierea unor proiecte de hotarari 
prin care sa se previna faptele care afecteaza climatul social. 

 
Subordonare 
 

 
Art. 5. Poliţia Locală a orasului Tirgu-Neamt se subordonează 
Consiliului Local al orasului Tirgu-Neamt şi este condusă de 
Primarul orasului Tirgu-Neamt. 



 
Cooperare 
 

 
Art. 6. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Poliţia Locală a 
orasului Tirgu-Neamt cooperează cu unităţile, respectiv cu 
structurile teritoriale ale Poliţiei Române, ale Jandarmeriei 
Române, ale Poliţiei de Frontieră Române şi ale 
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu celelalte 
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale. 

 
Colaborare 
 

 
Art. 7. Poliţia Locală a orasului Tirgu-Neamt colaborează cu 
asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu 
persoanele fizice şi juridice, în limitele legii. 

 
Personalul Poliţiei Locale  
a orasului Tirgu-Neamt 

 
Art. 8. (1) Personalul Poliţiei Locale a orasului Tirgu-Neamt 
este compus din:  
a) funcţionari publici care ocupă funcţii publice specifice de 
poliţist local;  
b) funcţionari publici care ocupă funcţii publice generale;  
c) personal contractual. 
 

 
Autoritatea funcţiei publice 

 
Art. 9. (1) Poliţistul local este investit cu exerciţiul autorităţii 
publice, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi a 
îndatoririlor de serviciu, în limitele competenţelor stabilite prin 
lege, şi beneficiază de dispoziţiile legii penale cu privire la 
persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul 
autorităţii de stat. 
 
(2) Autoritatea funcţiei nu poate fi exercitată în interes 
personal.  

 
Activitatea profesională 
 

 
Art. 10. Personalul Poliţiei Locale a  orasului Tirgu-Neamt îşi 
desfăşoară activitatea profesională în interesul comunităţii, 
pentru asigurarea siguranţei şi liniştii publice, a pazei şi 
protecţiei obiectivelor de interes public, şi privat de pe raza de 
competenţă, acţionează în sprijinul instituţiilor statului şi 
execută orice alte activităţi date în competenţă, exclusiv pe 
baza şi în executarea legii, cu respectarea principiilor 
imparţialităţii, nediscriminării, proporţionalităţii şi 
gradualităţii. 



 
Obligaţii generale ale  
personalului Poliţiei 
Primăriei 

Art. 11. (1) In exercitarea drepturilor conferite de lege,  
personalul Poliţiei Locale a orasului Tirgu-Neamt este obligat 
să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, 
prevăzute în Constituţie şi legile ţării, jurământul, 
angajamentul de serviciu, prevederile normelor interne. Să 
îndeplinească dispoziţiile legale ale superiorilor ierarhici 
privind activitatea sa profesională.  
              (2) Personalul Poliţiei Locale a orasului Tirgu-Neamt 
răspunde, în condiţiile legii, pentru modul în care îşi execută 
atribuţiile de serviciu. 

 
Obligaţiile generale ale 
superioriorului  ierarhic  
 

 
Art. 12. Superiorul ierarhic din cadrul Poliţiei Locale a 
orasului Tirgu-Neamt  răspunde pentru legalitatea dispoziţiilor 
date subalternilor, fiind obligat să verifice dacă acestea au fost 
transmise şi înţelese corect şi să controleze modul de 
îndeplinire a lor. 

 
Dobândirea/ pierderea 
calităţii de poliţist local 

 
Art. 13. Calitatea de funcţionar public sau cea de angajat se 
dobândeşte şi se pierde în condiţiile prevăzute de lege. 

 
Organizare 

 
Art. 14. (1) Poliţia Locală a orasului Tirgu-Neamt este 
organizată conform Organigramei din Anexa nr. 2, la hotărâre. 
                  (2) Statul de funcţii al Poliţia Locală a orasului 
Tirgu-Neamt este cel din Anexa nr. 3, la hotărâre. 

 
Conducere 
Sef Serviciu 

 
  Art.15 Conducerea Poliţiei Locale orasului Tirgu-Neamt se 
realizează de către Seful Politiei Locale. 
Seful Politiei Locale indeplineste atributiile in mod nemijlocit 
sub autoritatea si controlul primarului si are urmatoarele 
atributii: 
           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 



Tirgu Neamt, a Poliţiei orasului Tirgu Neamt precum şi a 
Jandarmeriei 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 administrative 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 
perosnalului 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 măsurile 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 sau aprobă aprecierile de serviciu ale 
personalului, potrivit competenţei; 
 o) coordonează activitatea de evidenţă, aprovizionare, 
de repartizare, de întreţinere şi păstrare, în condiţii de 
siguranţă, a armamentului şi muniţiei din dotare; 
 p) urmăreşte modul de echipare a personalului cu 
uniforme şi însemnele distinctive de ierarhizare, repartizare 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 
măsurile necesare pentru creşterea eficienţei pazei; 
 ş) organizează şi execută controale tematice şi 
inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuţiile de 
serviciu de către funcţionarii publici din poliţia locală; 
 t) organizează sistemul de alarmare a personalului în 
cazuri deosebite; 
 ţ) organizează activităţile de protecţie a muncii, de 
prevenire şi stingere a incendiilor; 
 u) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege 
 În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, şeful poliţiei locale emite 
decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din 
subordine. 
 



 
Compartiment Relatii 
Publice, Registratura, Baze 
de Date si Arhiva 

 Art.16  Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul Relatii 
Publice, Registratura, Baze de Date si Arhiva desfăşoară 
următoarele activităţi  
a) organizează şi asigură evidenţa documentelor în cadrul 
Poliţiei Locale;  
b) primesc, înregistrează şi prezintă conducerii întreaga 
corespondenţă şi o repartizează conform rezoluţiei execută 
lucrări de multiplicare, dactilografiere; 
c) asigură primirea cetăţenilor în audienţă la conducerea 
unităţii şi urmăreşte comunicarea în termen a răspunsurilor 
către petiţionari; 
d) planifică, organizează şi asigură buna desfăşurare a 
conferinţelor de presă; 
f)   asigură respectarea prevederilor legale privind publicarea 
de date şi protecţia informaţiilor clasificate. 
g) indeplinesc orice alte atribtii stabilite de superiorii ierarhici; 

Compartiment Ordine si 
Liniste Publica, Paza 
Bunuri si Valori 

  Art.17    Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul Ordine si 
Liniste Publica, Paza Bunuri si Valori desfăşoară următoarele 
activităţi :  

a) mentin ordinea si linistea publica in zonele si locurile 
stabilite prin planul de ordine si 
siguranta publica al orasului Tirgu-Neamt, aprobat in 
conditiile legii; 
b)          mentin ordinea publica in imediata apropiere a 
unitatilor de invatamant publice, a unitatilor sanitare publice, 
in parcarile auto aflate pe domeniul public sau privat al 
orasului Tirgu-Neamt, in zonele comerciale si de agrement, 
in parcuri, piete, cimitire, precum si in alte asemenea locuri 
publice aflate in proprietatea si/sau in administrarea orasului 
Tirgu-Neamt sau a altor institutii/servicii publice de interes 
local, stabilite prin planul de ordine si siguranta publica; 
c)         participa, impreuna cu autoritatile competente 
prevazute de lege, potrivit competentelor, la activitati de 
salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de 
calamitati naturale ori catastrofe, precum si de limitare si 
inlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente; 
d)        actioneaza pentru identificarea cersetorilor, a copiilor 
lipsiti de supravegherea si ocrotirea parintilor sau a 
reprezentantilor legali, a persoanelor fara adapost si 
procedeaza la incredintarea acestora serviciului public de 
asistenta sociala in vederea solutionarii problemelor acestora, 
in conditiile legii; 
e)        constata contraventii si aplica sanctiuni, potrivit 
competentei, pentru nerespectarea legislatiei privind regimul 
de detinere a cainilor periculosi sau agresivi, a celei privind 
programul de gestionare a cainilor fara stapan si a celei 
privind protectia animalelor si sesizeaza serviciile 
specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan despre 
existenta acestor caini si acorda sprijin personalului 
specializat in capturarea si transportul acestora la adapost; 
f)       asigura protectia personalului din aparatul de 



specialitate al primarului, din institutiile sau serviciile 
publice de interes local la efectuarea unor controale ori 
actiuni specifice; 
g)   asigura paza bunurilor si obiectivelor aflate in 
proprietatea orasului Tirgu-Neamt in administrarea 
autoritatilor administratiei publice locale sau a altor 
servicii/institutii publice de interes local, stabilite de consiliul 
local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti; 
h)  constata contraventii si aplica sanctiuni pentru 
nerespectarea normelor legale privind convietuirea sociala 
stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritatilor 
administratiei publice centrale si locale, pentru faptele 
constatate in raza teritoriala de competenta; 
i)       executa, in conditiile legii, mandatele de aducere emise 
de organele de urmarire penala si instantele de judecata care 
arondeaza unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala, 
pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenta; 
j)    participa, alaturi de Politia Romana, Jandarmeria 
Romana si celelalte forte ce compun sistemul integrat de 
ordine si siguranta publica, pentru prevenirea si combaterea 
infractionalitatii stradale; 
k) coopereaza cu centrele militare zonale in vederea 
inmanarii ordinelor de chemare la mobilizare si/sau de 
clarificare a situatiei militare a rezervistilor din Ministerul 
Apararii Nationale; 
l)   asigura masuri de protectie a executorilor judecatoresti cu 
ocazia executarilor silite; 
 
m) acorda, pe teritoriul orasului Tirgu-Neamt, sprijin 
imediat structurilor competente cu atributii in domeniul 
mentinerii, asigurarii si restabilirii ordinii publice. 

      n) actioneaza in zona de competenta stabilita prin planul de 
ordine si siguranta publica al orasului Tirgu-Neamt pentru 
prevenireasi combaterea faptelor antisociale, precum si pentru 
mentinerea ordinii si linistii publice sau curateniei localitatii; 
       o) intervin la solicitarile dispeceratului la evenimentele 
semnalate prin Serviciul de urgenta 112, pe principiul “cel mai 
apropiat politist de locul evenimentului intervine”, in functie 
de specificul atributiilor de serviciu stabilite prin lege si in 
limita competentei teritoriale; 
      p) actioneaza, in conditiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 
155/2010, pentru depistarea persoanelor si a bunurilor urmarite 
in temeiul legii; 
      r) participa la executarea masurilor stabilite in situatii de 
urgenta; 
      s) in cazul constatarii in flagrant a unei fapte penale, 
imobilizeaza faptuitorul, iau masuri pentru conservarea locului 
faptei, identifica martorii oculari, sesizeaza imediat organele 
competente si predau faptuitorul structurii Politiei Romane 
competente teritorial, pe baza de proces-verbal, in vederea 
continuarii cercetarilor; 



       t) conduc la sediul politiei locale/structurii Politiei 
Romane competente persoanele suspecte a caror identitate nu a 
putut fi stabilita, in vederea luarii masurilor ce se impun; 
         t) verifica si solutioneaza sesizarile si reclamatiile primite 
din partea cetatenilor unitatilor/subdiviziunilor administrativ-
teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului. 
         u) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege şi 
dispoziţii ale Primarului. 
 

 
Compartiment Trafic si 
Siguranta Circulatiei 

 Art. 18    Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul Trafic si 
Siguranta Circulatiei  desfăşoară următoarele activităţi:  
            b) propun Sefului Politiei Locale, în situaţii deosebite, 
luarea unor măsuri de reglementare, cum ar fi închidere, 
restricţionare pentru anumite categorii de participanţi la trafic a 
circulaţiei, în anumite zone sau sectoare ale drumului public;  
 c) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai a 
prevederilor legislatiei rutiere;  
 e) iau măsuri pentru ca în exercitarea atribuţiilor ce le 
revin poliţistii locali care execută activităţi în domeniul 
circulaţiei pe drumurile publice să poarte uniforma specifica cu 
înscrisuri şi însemne distinctive, conform prevederilor legale;  
 f) ţin evidenţa proceselor-verbale de constatare a 
contravenţiilor întocmite şi monitorizeaza punerea în executare 
a amenzilor contravenţionale, cu respectarea prevederilor 
legale în domeniu;  
 i) întocmesc zilnic nota cu principalele evenimente şi o 
prezintă şefului poliţiei locale.  
           j) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege şi 
dispoziţii ale Primarului. 

Compartiment Disciplina 
in Constructii si Afisaj 
Stradal,Protectia Mediului, 
Control Comercial 

 Art. 19    Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul Disciplina în 
Construcţii şi Afişaj Stradal, Protectia Mediului, Control 
Comercial  desfăşoară următoarele activităţi:  
 a) constată contravenţii în cazul nerespectării normelor 
privind executarea lucrărilor de construcţii şi stabilesc 
măsurile necesare intrării în legalitate, în conditiile legii;  
 b) verifică existenţa autorizaţiei de construire şi 
respectarea documentaţiei tehnice autorizate pentru lucrările de 
construcţii;  
 c) verifică legalitatea amplasării materialelor 
publicitare;  
 d) verifică şi identifică imobilele şi împrejmuirile aflate 
în stadiu avansat de degradare;  
 e) verifică şi soluţionează sesizarile şi reclamaţiile 
primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice 
compartimentului.  
            f) verifică respectarea programului de lucrări privind 
asigurarea curăţeniei stradale de către firmele de salubritate;  
 g) verifică respectarea măsurilor de transportare a 



resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spaţiilor verzi, de 
către firmele abilitate;  
 h) verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea 
curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii 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;  
 i) verifică respectarea normelor privind păstrarea 
curăţeniei în locurile publice;  
 j) verifică respectarea normelor privind păstrarea 
curăţeniei albiilor râurilor şi a cursurilor de ape ce traversează 
orasului Tirgu Neamt; 
 k) veghează la respectarea normelor privind protejarea 
şi conservarea spaţiilor verzi;  
 l) vegheaza la aplicarea legislaţiei în vigoare privind 
deversarea reziduurilor lichide şi solide pe domeniul public, în 
ape curgătoare şi în lacuri;  
 m) verifică respectarea prevederilor legale de mediu de 
către operatorii economici, în limita competenţelor;  
 n) constată contravenţii şi aplică sancţiuni 
contravenţionale pentru încalcarea prevederilor lit. a)-i).  
          o) indeplinesc orice alte atribuţii privind controlul 
comercial stabilite prin dispoziţii ale Primarului orasului 
Tirgu-Neamt. 
            p) constată contravenţii şi aplică sancţiuni 
contravenţionale pentru încalcarea regulilor de comerţ stabilite 
prin lege, în limita competenţelor specifice ;  
 r) urmăresc dezvoltarea ordonată a comerţului şi 
desfăşurarea activităţilor comerciale în locuri autorizate de 
primar în vederea eliminării oricărei forme privind comerţul 
ambulant neautorizat;  
 s) controlează respectarea normelor legale privind 
comercializarea produselor agroalimentare şi industriale în 
pieţe şi în obor;  
 s) colaborează cu organele de control sanitare, sanitar-
veterinare şi de protecţie a consumatorilor, în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu;  
 t) controlează modul de respectare a obligaţiilor ce 
revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor;  
 t) verifică dacă în incinta unităţilor de învăţământ, a 
căminelor şi a locurilor de cazare pentru elevi ăi studenti, 
precum şi pe aleile de acces în aceste instituţii se 
comercializează sau se expun spre vânzare băuturi alcoolice, 
tutun;  
 u) verifică şi soluţioneaza sesizările şi reclamaţiile 
primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice 
compartimentului 



            v) verifică respectarea programului de funcţionare 
obligatoriu stabilit pentru operatorii economici care desfăşoară 
activităţi de comerţ cu amănuntul şi de alimentaţie publică, 
precum şi afişarea programelor de funcţionare la loc vizibil. 
          x)   verifică dacă operatorii economici deţin Acordul 
pentru publicitate temporară atât pe domeniul public cât şi pe 
mijloacele de transport. 
           y) execută acţiuni de control pentru asigurarea legalităţii 
comerţului cu produse specifice în perioada desfăşurării 
evenimentelor cultural-artistice organizate pe raza orasului 
Tirgu-Neamt (Zilele orasului, Zilele Cetatii, Zilele Creanga) 
              z) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege şi 
dispoziţii ale Primarului 

 
Compartiment Evidenţa 
Persoanei 

Art. 22 Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul activităţii 
Evidenta Persoanei  desfăşoară următoarele activităţi 
          (a) inmaneaza cartile de alegator persoanelor la 
implinirea varstei de 18 ani;  
           b) coopereaza cu alte autoritati competente in vederea 
verificarii, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, 
daca solicitarea este justificata prin necesitatea indeplinirii 
unei atributii prevazute de lege, cu respectarea prevederilor 
Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a 
acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;  
            c) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru 
nerespectarea normelor legale privind domiciliul, resedinta si 
actele de identitate ale cetatenilor romani, inclusiv asupra 
obligatiilor pe care le au persoanele prevazute la art. 37 alin. 
(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind 
evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale 
cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin 
Legea nr. 290/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;  
             d) coopereaza cu serviciile publice comunitare de 
evidenta a persoanelor pentru punerea in legalitate a 
persoanelor cu acte de identitate expirate si a minorilor cu 
varsta peste 14 ani, care nu au acte de identitate. 
             e) verifica si solutioneaza sesizarile si reclamatiile 
primite din partea cetatenilor, legate de problemele specifice 
compartimentului. 
              f) centralizează şi evaluează permanent, în timp real, 
datele şi informaţiile rezultate din activitatea tuturor 
compartimentelor poliţiei comunitare, evaluează principalele 
tendinţe de evoluţie a problematicii din competenţă şi 
elaborează, pe această bază, documente de planificare şi 
informare;  
              g) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege şi 
dispoziţii ale Primarului. 



Atributiile personalului 
contractual care executa 
activitati de paza 

            a) verifica, in timpul serviciului, locurile si punctele 
vulnerabile, existenta si starea incuietorilor, a amenajarilor 
tehnice si a sistemelor de paza si alarmare si ia, in caz de 
nevoie, masurile care se impun; 
            b) cunoaste prevederile legale privind accesul in 
obiective si regulile stabilite in planurile de paza; 
            c) supravegheaza ca persoanele carora li s-a permis 
accesul in incinta, pe baza documentelor stabilite, sa se 
deplaseze numai in locurile pentru care au primit permisiunea 
de acces; 
           d) nu paraseste postul incredintat decat in situatiile si 
conditiile prevazute in consemnul postului; 
           e) verifica obiectivul incredintat spre paza, cu privire la 
existenta unor surse care ar putea produce incendii, explozii 
sau alte evenimente grave. In cazul in care acestea s-au produs, 
ia primele masuri de salvare a persoanelor si a bunurilor, 
precum si pentru limitarea consecintelor acestor evenimente si 
sesizeaza organele competente; 
            f) in cazul savarsirii unei infractiuni flagrante, ia 
masuri de predare a faptuitorului structurilor Politiei Romane 
competente potrivit legii. Daca faptuitorul a disparut, asigura 
paza bunurilor, nu permite patrunderea in campul infractional 
a altor persoane si anunta unitatea de politie competenta, 
intocmind totodata proces-verbal cu cele constatate; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPITOLUL III 

 
Personalul Poliţiei Locale a orasului Tirgu-Neamt 

 
Funcţii 
 

 
Art. 23. (1) Functiile publice din cadrul Poliţiei Locale a 
orasului Tirgu-Neamt, inclusiv functiile publice specifice de 
politist local, in raport cu nivelul studiilor necesare ocuparii, se 
clasifica dupa cum urmeaza:  
a) clasa I cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare sunt 
necesare studii superioare de lunga durata, absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalent;  
b) clasa a II-a cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare 
sunt necesare studii superioare de scurta durata, absolvite cu 
diploma;  
c) clasa a III-a cuprinde functiile publice pentru a caror 
ocupare sunt necesare studii liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat.  
d) Personal contractual – cuprinde funcţiile pentru a căror 
ocupare sunt necesare studii gimnaziale. 
(2) Functionarii publici din poliţia locală numiti in functiile 
publice prevazute pentru clasele a II-a si a III-a pot ocupa 
numai functii publice de executie. 
 
 

 
Funcţii de conducere 

 
Art. 24. (1) După nivelul atribuţiilor, funcţionarii publici din 
cadrul Poliţiei Locale pot fi funcţionari publici de conducere 
sau funcţionari publici de execuţie.  
(2) Poliţistul local cu funcţie de conducere este numit in 
functia publica de  şef serviciu;  
 
 
 

 
Procedură de evaluare 

 
Art. 25. (1) Functionarii publici din cadrul Politiei Locale 
Tirgu-Neamt pot fi numiti debutanti sau definitivi, in conditiile 
Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare.  
(2) La terminarea perioadei de stagiu, activitatea functionarilor 
publici debutanti din cadrul Politiei Locale Tirgu-Neamt se 
evalueaza in conformitate cu procedura de evaluare a activitatii 
functionarilor publici debutanti. 
 
 
 
 
 



 
CAPITOLUL IV 

 
Selecţionarea, instruirea şi numirea poliţiştilor locali 

 
Statut 
 

 
Art. 26. Statutul de funcţionar public şi cel de personal 
contractual din cadrul Politiei Locale Tirgu-Neamt se 
dobândeşte în condiţiile legii. 

 
Proceduri speciale 
 

 
Art. 27. (1) La infiintarea Politiei Locale a orasului Tirgu-
Neamt, personalul acesteia se preia de la Politia Comunitara a 
orasului Tirgu-Neamt, cu incadrarea in numarul de posturi 
aprobat de consiliul local.  
(2) Preluarea personalului potrivit alin. (1) se face pe functii 
publice de aceeasi categorie, clasa sau acelasi grad profesional. 

 
Condiţii de concurs 

 
Art. 28. Persoana care se înscrie la concurs şi urmează să fie 
numită pe o funcţie publică în cadrul Politiei Locale a orasului 
Tirgu-Neamt, indiferent de rasă, naţionalitate, sex, religie, 
avere sau origine socială, trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale legale prevăzute pentru poliţiştii locali, şi condiţiile 
specifice de ocupare a postului scos la concurs. 

 
Ocuparea funcţiilor 
vacante 

 
Art. 29. (1) Condiţiile de organizare şi desfăşurare a 
concursului sau examenului sunt stabilite in conformitate cu 
Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarului public(r2) 
cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
Concursul 
 

 Art. 30  
 (2) Concursul va cuprinde trei etape, astfel:  
a) selectarea dosarelor de înscriere;  
b) lucrare scrisă/teste grilă, pentru verificarea cunoştinţelor 
necesare îndeplinirii atribuţiilor funcţiei sau postului;  
c) interviu.  
(3) Documentele privind organizarea şi desfăşurarea 
concursului, lucrările candidaţilor la probele susţinute şi 
procesul verbal cuprinzând punctajul obţinut se îndosariază. 

 
Probe de examen 
 

 
Art. 31. Ocuparea postului de către personalul contractual se 
face prin susţinerea unei probe scrise şi a interviului, în raport 
de cerinţele stabilite prin fişa postului, conform prevederilor 
legale aplicabile personalului contractual. 



 
Dosare candidaţi 

 
Art. 32. (1) Dosarele candidaţilor se întocmesc, în condiţiile 
legii, diferenţiat pentru funcţionarii publici sau personalul 
contractual, după caz. 
(2) Condiţiile generale, condiţiile specifice, precum şi 
bibliografia concursului se stabilesc în conformitate cu 
dispoziţiile legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea 
concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice. 

 
Dosare respinse 
 

 
Art. 33. (1) Dosarele întocmite conform prevederilor art. 46, 
în cazul candidaţilor admişi, se completează cu copia 
procesului-verbal cuprinzând punctajul obţinut.  
(2) Dosarele candidaţilor respinşi se restituie acestora, la 
cerere, pe bază de semnătură. 
 

 
Obligaţii candidaţi admişi 
 

 
Art. 34. (1) Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să se 
prezinte în vederea numirii în funcţie în termen de 5 zile 
lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut de lege pentru 
soluţionarea contestaţiilor.  
(2)  Dispoziţia de numire în funcţia publică se emite  în termen 
de 15 zile de la expirarea termenului prevăzut de lege pentru 
soluţionarea contestaţiilor.  
(3) Neprezentarea candidaţilor în vederea numirii atrage 
decăderea din dreptul de a fi numiţi în funcţiile pentru care au 
candidat. În acest caz, este notificat următorul candidat din 
lista cuprinzând punctajele finale ale concursului, cu condiţia 
ca acesta să fi obţinut punctajul final minim necesar ocupării 
concursului.  
 

 
Curs de formare 
 

 
 Art. 35. (1) După prezentarea în vederea numirii, poliţiştii 
locali vor urma un curs de formare organizat de catre 
institutiile de specialitate din cadrul Ministerului 
Administratiei si Internelor cu durata de 3 luni. 
(2) Pentru functiile publice de conducere, in programele de 
studiu se prevede obligatoriu un modul de management, cu 
durata de minimum 30 de ore. 
(3) La terminarea cursurilor, poliţiştii locali vor susţine 
examen în vederea obţinerii certificatului de absolvire.  
(4) Contravaloarea cursurilor de formare se suportă din bugetul 
local.  
(5) Politistii locali care promoveaza programele de formare 
initiala incheie un angajament de serviciu prin care se obliga sa 
lucreze in poliţia locală o perioada de cel putin 5 ani de la data 
promovarii examenului. 
(6) Angajamentul se încheie în formă scrisă şi cuprinde clauze 
pentru ambele părţi referitoare la drepturi şi obligaţii, 
condiţiile de pregătire şi perioada pentru care funcţionarul 



public / personalul contractual se obligă să desfăşoare activităţi 
în cadrul Poliţiei Locale.  
(7) După semnare, angajamentul va fi inclus în dosarul 
personal al fiecărui funcţionar public / personal contractual din 
Poliţia Locala. 
(8) Dacă funcţionarului public / personalului contractual din 
Poliţia Locala numit în funcţie îi încetează raporturile de 
serviciu din motive imputabile acestuia, înaintea expirării 
perioadei prevăzută în angajamentul de serviciu, acesta este 
obligat să restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate cu 
pregătirea sa,  proporţional cu perioada rămasă neefectuată 
până la expirarea termenului prevăzut de alin.5. 
 

 
Jurământul de credinţă 

 
Art. 36. (1) La numirea în funcţie, poliţiştii locali depun 
jurământul de credinţă în faţa Sefului Poliţiei Locale a orasului 
Tirgu-Neamt, în prezenţa superiorului ierarhic şi a unui coleg.  
(2) Jurământul are următorul conţinut: „Jur să respect 
Constituţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
omului, să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, 
să îndeplinesc conştiincios îndatoririle ce îmi revin potrivit 
funcţiei, să respect normele de conduită profesională şi 
civică şi să păstrez secretul profesional. Aşa să-mi ajute 
Dumnezeu”.  
Formula de încheiere va respecta libertatea convingerilor 
religioase. 
(3) Refuzul depunerii jurământului prevăzut la alin. (2) atrage 
revocarea actului administrativ de numire în funcţie.  
(4) Jurământul de credinţă este semnat de către funcţionarul 
din Poliţia Locala, de Seful Politiei Locale, superiorul ierarhic, 
precum şi de către colegul asistent. 
(5) Jurământul de credinţă este contrasemnat de primar, se 
păstrează la dosarul personal al funcţionarului din Poliţia 
Locala, iar o copie se înmânează acestuia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPITOLUL V 

 
Mijloacele din dotare 

 
Uniforma de serviciu 
 

 
Art. 37. (1) Politistii locali si personalul contractual din poliţia 
locală cu atributii in domeniul pazei bunurilor si obiectivelor 
de interes local au dreptul la uniforma de serviciu de protectie 
specifica locului si conditiilor de desfasurare a serviciului, care 
se acorda gratuit din resursele financiare ale 
unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale acestora sau 
din veniturile politiei locale, cu personalitate juridica, dupa 
caz.  
(2) Articolele din care se compune uniforma si durata maxima 
de uzura sunt prevazute in Anexa nr. 3A la prezentul 
regulament.  
(3) Descrierea uniformei de serviciu, a legitimatiei de serviciu 
si a insemnelor distinctive de ierarhizare ale politistilor locali 
si ale personalului contractual cu atributii in domeniul pazei 
bunurilor si a obiectivelor de interes local sunt prevazute in 
Anexa nr. 3B la prezentul regulament. 
(4) Uniforma si insemnele distinctive se poarta in timpul 
executarii serviciului, iar in situatia in care sediile nu sunt 
dotate cu vestiare, acestea pot fi purtate si pe timpul deplasarii 
pana la serviciu si de la serviciu la domiciliu sau la resedinta, 
dupa caz. 

 
Folosirea armelor letale, 
neletale şi miljloacelor 
specifice de protectie 
 

 
Art. 38. (1) Poliţia Locala  Tirgu-Neamt este autorizată să 
procure, să deţină şi să folosească arme letale şi arme neletale, 
precum şi muniţia corespunzătoare, pentru înarmarea 
personalului propriu, în condiţiile prevăzute de lege. 
(2) Politistii locali cu atributii in domeniul asigurarii ordinii si 
linistii publice care au obtinut certificatul de absolvire a 
programului de formare initiala pot fi dotati cu arme letale de 
aparare si paza sau cu arme neletale destinate pentru 
autoaparare.  
(3) Personalul contractual care desfasoara activitati de paza si 
care a fost atestat profesional poate fi dotat cu arme letale de 
aparare si paza sau cu arme neletale destinate pentru 
autoaparare. 
(4) Normele de dotare cu armament si mijloace specifice de 
protectie a politistilor locali si a personalului cu atributii in 
domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local sunt 
prevazute in Anexa nr. 3C la prezentul regulament. 



 
Autovehicule de patrulare 

 
Art. 39. (1) Pe timpul desfasurarii activitatilor de serviciu, pe 
raza orasului Tirgu-Neamt, personalul politiei locale foloseste 
autovehicule cu insemnul distinctiv „POLIŢIA LOCALĂ 
TIRGU-NEAMT”.  
(2) Autovehiculele de patrulare sunt echipate, in mod 
obligatoriu, cu dispozitive de iluminare pentru emiterea de 
semnale speciale de avertizare luminoasa, de culoare albastra 
si cu mijloace speciale de avertizare sonora. 

 
CAPITOLUL V 

 
Drepturile ,obligatiile , despagubirile si recompensele care se acorda politistilor locali 

 
Drepturi 

 
Art. 40. (1) Politistul local in exercitarea atributiilor ce ii 
revin, potrivit legii, are urmatoarele drepturi principale:  
a) sa efectueze control preventiv asupra persoanei si/sau 
bagajului acesteia in urmatoarele situatii: exista indicii clare ca 
s-a savarsit, se savarseste sau se pregateste savarsirea unei 
infractiuni sau persoana participa la manifestari publice 
organizate in locuri in care este interzis accesul cu arme, 
produse ori substante periculoase;  
b) sa invite la sediul politiei locale persoanele a caror prezenta 
este necesara pentru indeplinirea atributiilor, prin aducerea la 
cunostinta, in scris, a scopului si a motivului invitatiei;  
c) sa solicite sprijinul cetatenilor pentru identificarea, 
urmarirea si prinderea persoanelor care au comis fapte de 
natura penala sau contraventionala;  
d) sa poarte si sa foloseasca, in conditiile prezentei legi si 
numai in timpul serviciului, armamentul, munitia si celelalte 
mijloace de aparare si interventie din dotare;  
e) sa circule gratuit, pe baza legitimatiei de serviciu, in timpul 
serviciului, in zona de competenta, cu mijloacele de transport 
in comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi 
indeplinite altfel;  
f) sa foloseasca forta, in conditiile legii, proportional cu starea 
de fapt care justifica utilizarea acesteia, in cazul nerespectarii 
dispozitiilor pe care le-a dat in exercitarea atributiilor de 
serviciu;  
g) sa legitimeze si sa stabileasca identitatea persoanelor care 
incalca dispozitiile legale ori sunt indicii ca acestea pregatesc 
sau au comis o fapta ilegala;  
h) sa conduca la sediul politiei locale sau al unitatilor/ 
structurilor teritoriale ale Politiei Romane pe cei care prin 
actiunile lor pericliteaza integritatea corporala, sanatatea sau 
viata persoanelor, ordinea publica ori alte valori sociale, 
precum si persoanele suspecte de savarsirea unor fapte ilegale, 
a caror identitate nu a putut fi stabilita in conditiile legii. 



Verificarea situatiei acestor categorii de persoane si luarea 
masurilor legale, dupa caz, se realizeaza in cel mult 12 ore din 
momentul depistarii, ca masura administrativa.  
(2) Politistul local are dreptul 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 al al orasului Tirgu-
Neamt, 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/Consiliul General al Municipiului Bucuresti. 
(3) Acordarea asistentei juridice, precum si cuantumul acesteia 
se stabilesc prin dispozitie de primar, la propunerea conducerii 
Politiei Locale a orasului Tirgu-Neamt. 

 
Obligatii 

Art. 41. (1) In exercitarea atributiilor de serviciu, politistul 
local este obligat:  
a) sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale 
cetatenilor, prevazute de Constitutia Romaniei, republicata, si 
de Conventia pentru apararea drepturilor omului si a 
libertatilor fundamentale;  
b) sa respecte principiile statului de drept si sa apere valorile 
democratiei;  
c) sa respecte prevederile legilor si ale actelor administrative 
ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale;  
d) sa respecte si sa aduca la indeplinire ordinele si dispozitiile 
legale ale sefilor ierarhici;  
e) sa respecte normele de conduita profesionala si civica 
prevazute de lege;  
f) sa isi decline, in prealabil, calitatea si sa prezinte insigna de 
politist si legitimatia de serviciu, cu exceptia situatiilor in care 
rezultatul actiunii este periclitat. La intrarea in actiune sau la 
inceputul interventiei ce nu sufera amanare, politistul local este 
obligat sa se prezinte, iar dupa incheierea oricarei actiuni sau 
interventii sa se legitimeze si sa declare functia si unitatea de 
politie locala din care face parte;  
g) sa intervina si in afara orelor de program, in limita 
mijloacelor aflate la dispozitie, pentru exercitarea atributiilor 
de serviciu, in raza teritoriala de competenta, cand ia la 
cunostinta de existenta unor situatii care justifica interventia 
sa;  
h) sa se prezinte de indata la sediul politiei locale sau acolo 
unde este solicitat, in situatii de catastrofe, calamitati ori 
tulburari de amploare ale ordinii si linistii publice sau alte 
asemenea evenimente, precum si in cazul instituirii starii de 



urgenta ori a starii de asediu sau in caz de mobilizare si de 
razboi;  
i) sa respecte secretul profesional, precum si confidentialitatea 
datelor dobandite in timpul desfasurarii activitatii, in conditiile 
legii, cu exceptia cazurilor in care indeplinirea sarcinilor de 
serviciu, nevoile justitiei sau legea impun dezvaluirea acestora;  
j) sa manifeste corectitudine in rezolvarea problemelor 
personale, in asa fel incat sa nu beneficieze si nici sa nu lase 
impresia ca beneficiaza de datele confidentiale obtinute in 
calitatea sa oficiala.  
(2) Politistului local ii este interzis:  
a) sa faca parte din partide, formatiuni sau organizatii politice 
ori sa desfasoare propaganda in favoarea acestora;  
b) sa exprime opinii sau preferinte politice la locul de munca 
sau in public;  
c) sa participe la mitinguri, demonstratii, procesiuni sau orice 
alte intruniri cu caracter politic;  
d) sa adere la secte, organizatii religioase sau la orice alte 
organizatii interzise de lege;  
e) sa efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activitati de 
comert ori sa participe la administrarea sau conducerea unor 
operatori economici, cu exceptia calitatii de actionar;  
f) sa exercite activitati de natura sa lezeze onoarea si 
demnitatea politistului local sau a institutiei din care face 
parte;  
g) sa detina orice alta functie publica sau privata pentru care 
este salarizat, cu exceptia functiilor didactice din cadrul 
institutiilor de invatamant, a activitatilor de cercetare stiintifica 
si creatie literar-artistica;  
h) sa participe la efectuarea oricarei forme de control in vreo 
entitate publica sau privata, in cazul in care, direct ori prin 
intermediari, este implicat sau are interese de natura contrara 
activitatii specifice de politie;  
i) sa provoace suferinte fizice sau psihice unor persoane, in 
scopul obtinerii de la acestea ori de la o terta persoana de 
informatii sau marturisiri;  
j) sa primeasca, sa solicite, sa accepte, direct sau indirect, ori 
sa faca sa i se promita, pentru sine sau pentru altii, in 
considerarea calitatii sale oficiale, daruri ori alte avantaje;  
k) sa rezolve cereri care nu sunt de competenta sa ori care nu i-
au fost repartizate de sefii ierarhici sau sa intervina pentru 
solutionarea unor asemenea cereri, in scopurile prevazute la lit. 
j);  
l) sa colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;  
m) sa redacteze, sa imprime sau sa difuzeze materiale ori 
publicatii cu caracter politic, imoral sau ilegal.  
 
(3) Politistul local cu functie de conducere raspunde pentru 
ordinele si dispozitiile date subordonatilor. El este obligat sa 
verifice daca acestea au fost transmise si intelese corect si sa 



controleze modul de aducere la indeplinire.  
 
(4) Politistul local cu functie de conducere este obligat sa 
sprijine propunerile si initiativele motivate ale personalului din 
subordine, in vederea imbunatatirii activitatii politiei locale in 
care isi desfasoara activitatea, precum si a calitatii serviciilor 
publice oferite cetatenilor.  
 
(5) Politistul local raspunde, in conditiile legii, pentru modul in 
care isi exercita atributiile de serviciu. Incalcarea de catre 
politistul local a atributiilor de serviciu angajeaza raspunderea 
sa disciplinara, patrimoniala, civila sau penala, dupa caz, 
potrivit legii.  
 
(6) Politistul local are obligatia sa se abtina de la orice fapta 
care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice 
ori prestigiului politiei locale si/sau autoritatilor publice. 

 
Despagubiri 

Art. 42. (1) Politistii locali au dreptul la despagubiri de viata, 
de sanatate si de bunuri, pentru daunele suferite in exercitarea 
atributiilor de serviciu.  
(2) Asigurarea despagubirilor prevazute la alin. (1) implica 
acordarea unor sume de bani pentru politistii locali sau, in 
cazul decesului, pentru familiile acestora, in situatia producerii 
riscurilor specifice activitatii de politie locala. 
(3) Despagubirile se acorda, in limita bugetului aprobat de 
Consiliul Local al orasului Tirgu-Neamt, pentru urmatoarele 
categorii de riscuri:  
a) ranirea politistului local;  
b) invaliditate de gradul I;  
c) invaliditate de gradul II;  
d) invaliditate de gradul III;  
e) deces;  
f) prejudicii aduse bunurilor 

 
Recompense 

Art. 43. (1) Recompensele care se pot acorda politistilor locali 
sunt urmatoarele:  
a) ridicarea unei sanctiuni disciplinare; 
b) felicitarile - pot fi scrise sau verbale, se acorda pentru 
indeplinirea deosebita a atributiilor si a misiunilor si se aduc la 
cunostinta individual sau in fata personalului;  
c) titlurile de onoare - se confera politistilor locali pentru acte 
de eroism, curaj deosebit, devotament si pentru merite 
deosebite in indeplinirea unor atributii sau a unor misiuni;  
d) insemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, al insignelor 
sau altele asemenea, si diplomele de merit - se acorda pentru 
obtinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, 
competitii sportive, manifestari cultural-artistice si sociale cu 
prilejul unor aniversari si la finalizarea unor actiuni/misiuni;  
e) recompensele materiale - se acorda politistilor locali care 
s-au evidentiat prin obtinerea de rezultate exemplare in 
activitate, in conformitate cu legea-cadru privind salarizarea 



unitara a personalului platit prin fonduri publice. 
(2) La stabilirea si acordarea de recompense sau la formularea 
de propuneri in acest sens se au in vedere urmatoarele 
elemente:  
a) comportamentul politistului local;  
b) prestatia profesionala generala a politistului local si modul 
de indeplinire a atributiilor/misiunilor;  
c) efectul motivator pe care recompensarea il poate produce 
asupra celorlalti politisti locali;  
d) posibilitatea ca recompensa acordata sa determine 
eficientizarea activitatii politistului local. 
 

 
Raza de competenţă 
 

Art. 44. În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de prezentul 
Regulament, poliţistul local, îşi exercită competenţa pe raza 
orasului Tirgu-Neamt. 

 
Asigurarea tehnico-
materială 
 

Art. 45. Asigurarea tehnico-materială a Politiei Locale a 
orasului Tirgu-Neamt se va desfăşura conform reglementarilor 
proprii, stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local. 

 
Legea nr. 188 / 1999, cu 
modificările şi completările  
ulterioare 

Art. 46. Prevederile Legii nr.188/1999 privind statutul 
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale altor acte normative referitoare la funcţionarii 
publici se aplică în mod corespunzător poliţiştilor locali, în 
măsura în care prin Legea administraţiei publice locale nu se 
dispune altfel. 
Pentru personalul contractual se aplică prevederile Codului 
Muncii cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 
Dreptul de asociere  

Art. 47. Personalul Poliţiei Primăriei se poate asocia în 
organizaţii sindicale sau în alte organizaţii, în condiţiile legii. 

 
Data adoptării 
 

 
Art. 48. Prezentul Regulament a fost adoptat în şedinţa 
Consiliului Local din data de ……………………, putând fi 
modificat şi completat în raport de evoluţia situaţiei operative. 

 
 
 

Primarul orasului Tirgu-Neamt, 
Decebal Arnautu 

 
 
 
 
 
 



    Anexa nr. 1  la    REGULAMENTUL-CADRU  
Articolele din care se compune 
uniforma poliţiştilor locali şi 
a personalului contractual cu 
atribuţii în domeniul pazei 
bunurilor si a obiectivelor de 
interes local si durata maxima 
de uzura                    
Nr.             Denumirea articolului  
  crt. 

Durata maximă de uzură 
-an- 

1      Costum de vară     2 

2      Costum de iarnă   3 

3      Şapcă pentru costum de vară                            2 

4      Şapcă pentru costum de iarnă   3 

5              Basc 2 

6              Şepcuţă cu cozoroc 2 

7             Pălărie (femei) 2 

8             Căciulă 3 

9             Cravată 1 

10            Fular 3 

11            Cămasă 1  2 

12            Cămasă-bluză 1 

13            Scurtă vânt 2 

14            Pulover 2 

15            Costum de intervenţii de vară 2 

16            Costum de intervenţii de iarnă 2 

17             Pelerină de ploaie 3 

18             Geacă/Scurtă îmblănită 3 

19             Mănuşi din piele 3 

20             Pantofi de vară de culoare neagră 1 

21             Pantofi de iarnă de culoare neagră 2 

22.           Ghete/Bocanci din piele de culoare   
        neagră 

2 

23            Centură din piele 6 

24            Curea din piele 6 

25            Portcarnet 6 

26            Portbaston din piele 6 

27            Emblemă pentru şapcă, basc, căciulă,  
                pălărie si sepcuta 

1 

28            Ecuson 1 

29            Insignă pentru piept 1 

30            Epoleţi  

31            Portcătuţe din piele 6 

32            Fes 1 

33           Vestă 1 

34.          Tricou 1  2 
NOTE:  1. Însemnele distinctive se asigură pentru fiecare articol de echipament (haină, cămaşă-bluză, scurtă de vânt, scurtă îmblănită, pulover, pelerină de 
ploaie).  
 2. După expirarea duratei de uzură sau după încetarea raporturilor de muncă, articolele de uniformă nu pot fi înstrăinate.  
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                                                          Anexa nr.2 la REGULAMENTUL -CADRU 
 

Descrierea uniformei de serviciu, a legitimatiei de serviciu si a 
insemnelor distinctive de ierarhizare ale politistilor locali si 
ale personalului contractual cu atributii in domeniul pazei 

bunurilor si a obiectivelor de interes local  
 
 A. Uniforma de serviciu  
 Uniforma de serviciu pentru personalul poliţiei locale este confecţionată în varianta vară-iarnă şi 
se compune din:  
 
 -  Haina/Sacoul se confecţionează din stofă/tergal de culoare neagră, în varianta de vară, 
respectiv iarnă.  Croiala este dreaptă, puţin cambrată în talie (pentru a acoperi în întregime 
bazinul). Se încheie la un rând de nasturi. Spatele hainei se confecţionează din două bucăţi, având 
cusătura pe mijloc, fără şliţ. Are în partea inferioară, lateral, două buzunare ascunse, prevăzute cu clapă.  
 Haina/Sacoul este prevăzută/prevăzut pe umeri cu platcă pentru epoleţi. Haina/Sacoul se poartă 
cu cămaşa de culoare bleu şi cravata de culoare neagră.  
 
 - Pantalonul, în varianta vară-iarnă, se confecţionează din aceleaşi materiale ca şi haina, fiind de 
culoare neagră, cu vipuşcă de culoare gri inclusă în cusătura. Are croiala dreaptă, fără manşetă, 
lungimea poate ajunge până la partea superioară a tocului încălţămintei, iar lărgimea ei este între 210-
250 mm, în raport cu talia.  
 Pantalonul este prevăzut cu două buzunare laterale şi un buzunar la spate, închis cu clapă şi 
nasture.  
Pantalonul se confecţioneaza cu betelie obişnuită şi este prevăzut cu 4 găici lungi de 70 mm şi late de 20 
mm, prinse în partea superioară prin cusătura beteliei, iar în partea inferioară prinse cu nasture de format 
mic, astfel încât pantalonul să permită portul centurii a cărei lăţime este de 50 mm.  
 
 - Fusta, în varianta de vară, se confecţionează, din acelaşi material ca şi haina, fiind de culoare 
neagră. Croiala este dreaptă, lărgimea stabilindu-se în raport cu talia, iar lungimea este de 50 milimetri 
sub rotula genunchiului. Se poartă în locul pantalonului numai la costumul de vară.  
 
 - Şapca se confecţioneaza din acelaşi material cu costumul de vară sau de iarnă, după caz.  
 Calota şepcii este de formă ovală, cu distanţa de 20 mm între diametrul lăţimii şi diametrul 
lungimii, este întinsă cu ajutorul unei sârme din oţel, pentru a-şi menţine forma.  
 Banda are diametrul ce rezultă din mărimea şepcii şi se confecţionează din carton tare.  
 Pe partea exterioara a benzii se aplica o bandă de culoare gri ţesută cu frunze de stejar. Şapca 
este căptuşită cu ţesătură de culoare asortată calotei.  
 Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovalizată, şi se fixează la şapcă, înclinat.  
 Şapca este prevăzută deasupra cozorocului cu un şnur dublu de culoare neagră. Capetele şnurului 
sunt prinse pe linia colţurilor cozorocului cu câte un buton de culoare galbenă. Şapca are aplicată, în faţă 
- la centru - pe bandă, emblema.  
 Cozorocul de la şapca şefului poliţiei locale este prevăzut cu 3 rânduri de frunze de stejar, pentru 
şefii de servicii cu două rânduri de frunze de stejar, pentru şefii de birouri şi compartimente cu un rând 
de frunze de stejar, iar pentru funcţionarii publici de execuţie acesta este simplu.  
 Frunzele de stejar se confecţionează din metal de culoare gri-argintiu.  
 
 - Bascul se confecţionează din stofă tip postav, este de culoare neagră, iar în lateral, pe partea 
stângă, se aplică emblema.  
 
 - Şepcuţa cu cozoroc se confecţionează din ţesătură tip bumbac (tercot) de culoare neagră. Calota 
se confecţionează în clini şi are inscripţionat pe mijlocul ei "POLIŢIA LOCALĂ".  
 La spate este prevăzută cu un sistem reglabil de strângere.  
 În faţă, sub inscripţia "POLIŢIA LOCALĂ", este aplicată emblema pentru coifură.  
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 - Pălăria pentru persoanele de sex feminin se confecţionează din material textil (fetru) de culoare 
neagră; deasupra borului se montează o bandă pe care se aplică emblema specifică.  
 
 - Căciula este de culoare neagră, confecţionată din stofă tip postav, prevăzută cu două clape din 
blană naturală de ovine. Clapa din faţă este rotunjită, iar cea din spate formează două urechi laterale, 
prevăzute cu doi nasturi şi o bentiţă pentru încheierea acestora deasupra capului sau sub bărbie. La 
mijlocul clapei din faţă se aplică emblema. Căciula este căptuşită cu ţesătură, asortată la culoarea calotei.  
 Pentru şeful poliţiei locale, blana de la căciulă este din astrahan (caracul).  
 
 - Cravata se confecţionează din ţesătură tip mătase şi este de culoare neagră. 
 
 - Fularul se confecţionează  din fire acrilice tip lână, de culoare neagră. 
 
 - Cămaşa se confecţionează din ţesătură tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu; mâneca 
este scurtă sau lungă. Se poartă cu cravată sub veston sau scurta de vânt.  
 
 - Cămaşa-bluză se confecţionează din ţesătură tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu, 
închisă la gât şi încheiată cu 5 nasturi; în partea superioară are două buzunare cu burduf şi clape care se 
încheie cu câte un nasture de format mic. Cămaşa este prevăzută pe umeri cu platcă pentru epoleţi.  
 Cămaşa-bluză se poartă deschisă la gât (sau cu cravată), cu partea inferioară introdusă în 
pantaloni sau în fustă. Poate fi purtată şi sub haină, cu cravată.  
 
 - Scurta de vânt se confecţionează din tercot impermeabilizat, de culoare neagră.  
 Se poartă deschisă la gât, putând fi purtată şi închisă datorită croiului cu revere răsfrânte; se 
încheie cu fermoar pe interior şi la 4 nasturi pe exterior. În partea de jos şi la mâneci este prevăzută cu 
elastic.  
 Scurta de vânt este prevăzută cu două buzunare oblice ascunse, care se încheie cu fermoar, iar 
deasupra acestora, în partea superioară, sunt prevăzute cu bandă reflectorizantă de 10 mm. Pe interior, în 
partea dreaptă, este prevăzută cu un buzunar care se încheie cu un nasture.  
 Scurta de vănt este prevăzuta pe umeri cu platcă pentru epoleţi.  
 Spatele este confecţionat din 3 părţi, una în partea de sus şi două în partea de jos, prevăzute cu 
pense.  
 Lungimea trebuie să depăşească talia cu 100-120 mm.  
 
 - Puloverul se confecţionează din fire acrilice tip lână, de culoare neagră cu anchior, cu sau fără 
mâneci.  
 Pe spatele mânecii sunt prevăzute cotiere din acelaşi material. La 5 cm de umeri pe mâneca se 
aplică ecusonul "POLIŢIA LOCALĂ".  
 
 - Costumul de intervenţie vară/iarnă este compus din bluzon şi pantalon şi se confecţionează din 
material textil (tercot), de culoare neagră.  
 Bluzonul este confecţionat la partea superioară a spatelui şi piepţilor cu platcă matlasată şi se 
încheie cu fermoar. Este prevăzut cu două buzunare cu clapă pe părţile superioare ale piepţilor. Gulerul 
este tip tunică.  
Mâneca este prevăzută cu manşetă şi bazoane de protecţie în dreptul coatelor. Pe mâneca dreaptă se 
aplică un buzunar cu clapă.  
 Bluzonul este prevăzut cu epoleţi din material fond, fixaţi la un capăt în cusătura de îmbinare 
mânecă - umăr.  
 Pantalonul are croiala dreaptă, iar la partea inferioară este prevăzut cu sistem de ajustare pentru a 
fi purtat în ghete/bocanci. În regiunea genunchilor şi la partea superioară a reperelor spate este prevăzut 
cu bazoane. Pe betelie sunt aplicate găici pentru centură.  
 Costumul de intervenţie pentru iarnă este dublat cu material neţesut, termoizolant.  
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 - Pelerina de ploaie are croiala tip raglan şi este deschisă la gât, cu posibilitatea de a fi purtată şi 
închisă.  
Se încheie în faţă la un rând cu 4 nasturi ascunşi, iar ajustarea în talie se face cu ajutorul unui cordon cu 
două catarame din metal sau înlocuitori. Mâneca are croiala raglan. Pelerina este prevăzuta cu două 
buzunare aşezate oblic (ascunse) cu nasturi (de 170-180 mm lungime si de 40 mm lăţime) sub guler şi se 
prinde cu 3 nasturi mici. Gluga este confecţionată din acelaşi material.  
 Pelerina de ploaie este de culoare neagră şi se confecţionează din material textil impermeabil. În 
partea stângă sus are o bentiţă cusută în exterior (lunga de 100 mm si lată de 30 mm) şi prinsă cu un 
nasture sub rever, pe care se aplică tresele pentru ierarhizare.  
 
 - Scurta îmblănită se confecţionează din tercot impermeabilizat, de culoare neagră, uşor 
matlasată, cu mesada detasabilă, de culoare asortată cu faţa scurtei. Modelul este tip sport, se încheie cu 
fermoar în interior şi cu butoni în exterior, are guler pe gât, prevăzut cu şnur ascuns. În talie şi în partea 
de jos, pentru ajustare pe corp, este prevăzută tot cu şnur ascuns. Lateral (stânga-dreapta), în partea de 
jos, sunt dispuse două buzunare aplicate, drepte, cu clape care se încheie cu nasturi. În partea de sus 
(stânga-dreapta) va fi prevăzută cu buzunare drepte cu clape care se închid cu nasturi.  Pe clapa 
buzunarului de sus, din partea stângă, este prevăzută o bentiţă (100 mm lungime si 30 mm lăţime) cusută 
în partea dinspre umăr şi prinsă cu un nasture în partea interioară, pe care se aplică tresele de ierarhizare. 
 Scurta îmblănită este prevăzută cu platcă pentru epoleţi. Lărgimea scurtei îmblănite se stabileşte 
în raport cu talia, acoperind în întregime bazinul.  
 
 -  Mănuşile sunt din piele de culoare neagră.  
 
 -  Pantofii sunt din piele de culoare neagră, prevăzuţi cu bombeuri, fără ornamentaţie, şi se 
încheie cu şireturi. Pentru sezonul de vară se pot confecţiona pantofi perforaţi, iar pentru femei aceştia 
pot avea decupaj.  
 
 -  Bocancii sau ghetele sunt din piele de culoare neagră, prevăzuţi cu bombeuri, au talpa şi tocuri 
din cauciuc şi se încheie cu şireturi sau cu fermoar.  
 
 - Centura este de culoare neagră, fără diagonală, are lăţimea de 50 mm  se încheie cu o cataramă 
din metal de culoare argintie. Pentru cei din domeniul rutier centura este de culoare albă, fără diagonală, 
are lăţimea de 50 de mm şi se încheie cu o cataramă din metal de culoare argintie.  
 
 - Cureaua este din piele de culoare neagră.  
 
 - Portcarnetul se confecţionează din piele sau din înlocuitori, de culoare neagră, şi se compune 
din două feţe prinse printr-un burduf. Partea din spate se rabatează sub forma de capac şi se încheie în 
faţa printr-un buton sau tic-tuc. Se poartă fixat pe centura prin două găici.  
 
 - Portbastonul este din  piele.  
 - Emblema se aplică pe articole de coifură de către personalul poliţiei locale cu drept de a purta 
uniforma. Se confecţionează din metal de culoare argintie sau material textil pe fond bleu, de formă 
ovală, cu diametrul de 40 de mm, la mijloc având stema României, încadrată cu frunze de stejar.  Pentru 
şeful poliţiei locale  şi şefii de servicii emblema este încadrată cu 3 rânduri de frunze de stejar, este 
bombată, având în centrul său stema României, şi are imprimată în relief, în partea superioară, inscripţia 
de culoare albă "ROMÂNIA", iar în partea inferioară "POLIŢIA LOCALĂ".  
 
 - Ecusonul pentru mânecă se confecţionează din material textil, pe fond de culoare bleu, având în 
partea superioară inscripţia "POLIŢIA LOCALĂ", sub care este trecut numele localităţii, la mijloc 
stema României, încadrată cu un rând de lauri, iar în partea inferioară se scrie "ROMÂNIA". Se poartă 
pe braţul stâng de către întregul personal cu drept de uniformă şi se aplică la 5 cm de cusătura umărului.  
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 - Insigna pentru piept se confecţionează din metal, pe fond de culoare bleu, având în partea 
superioară inscripţia "POLIŢIA LOCALĂ", sub care este trecut numele localităţii, la mijloc stema 
României, încadrată cu un rând de lauri, iar în partea inferioară se înscriu numărul matricol şi inscripţia 
"ROMÂNIA".  
 - Epoleţii sunt confecţionaţi din material textil, de culoare neagră, cu margine gri-argintiu, pe 
care sunt aplicate gradele profesionale.  
 
 - Portcatuşe din piele . 
 
 - Fesul se confecţionează din fire acrilice de culoare neagră.  
 
 - Vesta multifunctională se confecţionează din material textil de culoare neagră.  
 
 - Tricoul se confecţionează din tricot de bumbac de culoare neagră. . Croiala este cu guler sau la 
baza gâtului, are mâneca scurtă şi este prevăzut pe umeri cu epoleţi din material fond.  
 B. Legitimaţia de serviciu  
 Legitimaţia de serviciu se confecţionează din imitaţie de piele (ecologică), cu dimensiunile de 
200 x 80 mm, cu deschidere pe verticală, cuprinzând următoarele menţiuni:  
 a) rândul întâi central - tricolorul României, încadrat într-un chenar dreptunghiular cu 
dimensiunile de 5 x 65 mm;  
 b) în partea de sus central, rândul al doilea - ROMÂNIA, sub denumirea ţării – JUDEŢUL 
NEAMŢ;  
 c) rândul al treilea – ORASUL TIRGU NEAMT;  
 d) rândul al patrulea, aliniat stânga - POLIŢIA LOCALĂ;  
 e) rândul al patrulea, aliniat stânga LEGITIMAŢIE;  
 f) răndul al cincilea categoria de personal din care face parte deţinătorul (POLIŢIST 
LOCAL/FUNCTIONAR PUBLIC/PERSONAL CONTRACTUAL);  
 g) rândul al şaselea aliniat stânga - numărul legitimaţiei;  
 h) după aceasta se înscriu, unele sub altele, numele şi prenumele deţinătorului, numărul matricol, 
data emiterii legitimaţiei, semnătura şefului poliţiei locale din care face parte deţinătorul şi ştampila 
structurii;  
  i) în colţul din dreapta jos va fi aplicată fotografia deţinătorului;  
 j) în partea inferioară a legitimaţiei se aloca 6 spaţii orizontale pentru aplicarea vizelor anuale 
care se semnează de către şeful poliţiei locale.  
 Fotografia titularului utilizată are dimensiunile de 3 cm x 4 cm şi este executată color (în 
uniforma de serviciu/sau într-o ţinută decentă, pentru persoanele încadrate în poliţia locală care nu 
poartă uniformă).  
 C. Însemnele distinctive de ierarhizare  
 În raport cu funcţiile îndeplinite, însemnele distinctive de ierarhizare au următoarele forme şi 
mărimi:  
 a) şeful poliţiei locale - 3 stele tip octogon metalice sau textile, cu lăţimea de 25 mm, de culoare 
gri-argintiu, aşezate pe epolet;  
 b) adjunctul şefului - două stele tip octogon metalice sau textile, cu lăţimea de 25 mm, de culoare 
gri-argintiu, aşezate pe epolet;  
 c) şeful de serviciu - o stea tip octogon metalică sau textilă, cu lăţimea de 25 mm, de culoare gri-
argintiu, aşezată pe epolet;  
 d) şeful de birou sau compartiment - 3 trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în forma 
de V, cu lăţimea de 5 mm, aşezate paralel pe epolet, având între ele o distanta de 3 mm;  
 e) funcţionarul public superior - două trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în forma 
de V, cu lăţimea de 5 mm, aşezate paralel pe epolet, având între ele o distanta de 3 mm;  
 f) funcţionarul public principal - o tresă din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în forma de 
V, cu lăţimea de 5 mm, aşezată pe epolet;  
 g) funcţionarul public asistent - epolet fără tresă 
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   Anexa  nr. 3  LA REGULAMENTUL-CADRU  

Norme de dotare cu armament şi mijloace specifice de protecţie a 
poliţiştilor locali şi a personalului contractual cu atribuţii 

în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea materialelor U/M Criterii de dotare şi mod de repartizare 

1 Pistol Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul asigurării ordinii şi 
liniştii publice şi fiecare personal contractual care desfăşoară activităţi de pază 

2 Pistol cu muniţie neletală Cpl. Câte unul pentru 40-60 % din efectivele de poliţişti locali cu atribuţii în 
domeniul asigurării ordinii şi liniştii publice şi fiecare personal contractual care 
desfăşoară activităţi de pază, ce execută misiuni cu un grad scăzut de risc 

3 Cartuş pentru pistol Buc. Câte 24 pentru fiecare pistol 

4 Cartuş pentru pistol cu gaze Buc. Câte 30 pentru fiecare pistol cu gaze 

5 Baston pentru autoapărare Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul asigurării ordinii şi 
liniştii publice şi fiecare personal contractual care desfăşoară activităţi de pază 

6 Baston cu şoc electric Buc. Câte unul pentru 40-60 % din efectivele de poliţişti locali cu atribuţii în 
domeniul asigurării ordinii şi liniştii publice şi fiecare personal contractual care 
desfăşoară activităţi de pază, ce execută misiuni cu un grad scăzut de risc 

7 Portbaston Buc. Câte unul pentru fiecare baston de cauciuc  

8 Cătuşe pentru măini Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul asigurării ordinii şi 
liniştii publice 

9 Portcătuşe Buc. Câte unul pentru fiecare cătuşă 

10 Pulverizator de mână cu substanţă iritant-
lacrimogenă 

Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul asigurării ordinii şi 
liniştii publice, poliţist local cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile 
publice şi fiecare personal contractual care desfăşoară activităţi de pază 

11 Vestă (ham) cu elemente reflectorizante Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe 
drumurile publice 

12 Costum (bluză+pantalon)de protecţie 
împotriva ploii, cu elemente reflectorizante 

Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe 
drumurile publice 

13 Costum de protecţie pentru iarnă (scurtă 
matlasată şi pantalon) 

Cpl. 

14 Costum de protecţie pentru vară 
(bluză+pantalon) 

Cpl. 

 
Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul asigurării ordinii şi 
liniştii publice, precum şi în domeniul mediului, care execută misiuni în teren 

15 Mănuşi albe Per. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe 
drumurile publice 

16 Scurtă reflectorizantă Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe 
drumurile publice 

17 Vestă pentru protecţie împotriva frigului Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe 
drumurile publice, care execută misiuni în teren 

18 Fluier Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul asigurării ordinii şi 
liniştii publice,  al circulaţiei pe drumurile publice precum şi în domeniul pazei 
bunurilor, care execută misiuni în teren 

19 Radiotelefon portabil Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul asigurării ordinii şi 
liniştii public, al circulaţiei pe drumurile publice/ personal contractual cu atribuţii 
în domeniul pazei bunurilor şi obiectivelor de interes local, care execută misiuni 

20 Portcarnet Buc. Câte unul pentru fiecare poliţist local / personal contractual cu atribuţii în 
domeniul pazei bunurilor şiobiectivelor de interes local, care execută misiuni în 
teren 

21 Uniformă de serviciu Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local / personal contractual cu atribuţii în 
domeniul pazei bunurilor şiobiectivelor de interes local 

 
 


