
CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare                             

al Direcţiei Poliţia locală a municipiului Câmpina 
 

 Având în vedere: 
- expunerea de motive nr.60.167/16 februarie 2011, a d-lui ing.Tiseanu Horia – 

Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina, prin care propune aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Direcţiei Poliţia locală a municipiului Câmpina; 
 - raportul de specialitate promovat de Serviciul juridic, contencios; 
 - rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului 
Câmpina: 

-  Comisia buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat şi 
agricultură; 

- Comisia administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, servicii şi 
comerţ, ş.a.m.d; 

- avizul secretarului municipiului Câmpina; 
Văzând prevederile art.4, alin.(4) din Legea nr.155/2010 a Poliţiei locale; 
Având în vedere prevederile art.1 şi art.2 din H.G.R. nr.1332/2010 privind aprobarea 

Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei locale; 
Ţinând cont de prevederile art.36, alin.(2), lit.”d”, art.6, lit.”a”, pct.7 şi art.115, 

alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; 
În temeiul art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, 
 

Consiliul local al municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art.1. – Aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Poliţia 
locală a municipiului Câmpina, conform ANEXEI care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului judeţului Prahova; 
- Primarului municipiului Câmpina; 
- Direcţiei economice; 
- Direcţiei investiţii; 
- Direcţiei Poliţiei locale; 
- Serviciului juridic, contencios; 
- Serviciul public comunitar local pentru evidenţa persoanelor; 
- Serviciului administrarea domeniului public şi privat; 
- Biroului urbanism şi amenajarea teritoriului. 
 

 Preşedinte de şedinţă,                    Contrasemnează, 
        Consilier,                  Secretar,   
           dl.Marcu Florin                                 jr. Moldoveanu Paul 
 
Câmpina, 24 februarie 2011  
Nr. 22     
 



           ANEXA 
        la H.C.L. nr.22/24 februarie 2011 
             Preşedinte de şedinţă, 
                     Consilier, 
                      dl.Marcu Florin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RR  EE  GG  UU  LL  AAMM  EE  NN  TT  
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

AL DIRECŢIEI POLIŢIA LOCALĂ 
A MUNICIPIULUI CÂMPINA 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUPRINS 
 
    
CAPITOLUL I……………………………………………………………………………………... 
DISPOZIŢII GENERALE................................................................................................................. 
CAPITOLUL II…………………………………………………………………………………….. 
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ……………………………………………………………... 
CAPITOLUL III……………………………………………………………………………………. 
ATRIBUŢIILE CONDUCERII DIRECŢIEI POLIŢIEI LOCALE CÂMPINA…………………... 
Atribuţiile directorului executiv……………………………………………………………………. 
CAPITOLUL IV……………………………………………………………………………………. 
ATRIBUŢIILE ŞEFULUI DE SERVICIU ŞI A COORDONATORILOR DE 
COMPARTIMENTE……………………………………………………………………………….. 
CAPITOLUL V…………………………………………………………………………………….. 
ATRIBUŢIILE SPECIFICE SERVICIULUI CONTROL, CIRCULAŢIE PE DRUMURILE 
PUBLICE, BLOCĂRI/RIDICĂRI AUTO ŞI MAŞINI ABANDONATE / COMPARTIMENTULUI 
ORDINE PUBLICĂ / COMPARTIMENTULUI DISPECERAT, RELAŢII CU PUBLICUL, 
COMUNICARE, REGISTRATURĂ, EVIDENŢĂ PROCESE-VERBALE, COMUNICAŢII 
INFORMATIZARE………………………………………………………………………………… 
Serviciul Control, Circulaţie pe drumurile publice, Blocări/Ridicări auto şi maşini abandonate....... 
Atribuţiile poliţiei locale în domeniul activităţii comerciale..............................................................  
Atribuţiile poliţiei locale în domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal....................... 
Atribuţiile poliţiei locale în domeniul protecţiei mediului.................................................................. 
Atribuţiile poliţiei locale în domeniul evidenţei persoanelor............................................................ 
Compartimentul Circulaţie pe drumurile publice, Blocări/Ridicări auto şi maşini abandonate........ 
Atribuţiile coordonatorului compartimentului................................................................................... 
Obligaţii ale personalului poliţiei locale în domeniul Circulaţiei pe drumurile publice.................... 
Compartimentul Blocări/Ridicări auto şi maşini abandonate............................................................. 
Atributiile şefului de compartiment.................................................................................................... 
Atributiile personalului poliţiei locale................................................................................................ 
Atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice....................................................................... 
Compartimentul Ordine Publica şi Pază Obiective............................................................................ 
Atribuţiile coordonatorului de compartiment..................................................................................... 
Atributiile personalului poliţiei locale................................................................................................ 
Compartimentul Relaţii cu publicul, Comunicare, Dispecerat, Registratură, Evidenţă Procese-
Verbale, Comunicaţii – 
Informatizare...................................................................................................................................... 
Atribuţiile coordonatorului de compartiment..................................................................................... 
Atribuţiile personalului de serviciu.................................................................................................... 
Atribuţiile poliţiei locale în domeniul Dispecerat.............................................................................. 
Atribuţiile poliţiei locale în domeniul Relaţii cu publicul, Comunicare............................................ 
Atribuţiile poliţiei locale în domeniul Registratură............................................................................ 
Atribuţiile poliţiei locale în domeniul Evidenţă Procese-Verbale...................................................... 
Atribuţiile poliţiei locale în domeniul Comunicaţii – Informatizare.................................................. 
Parc auto, armament şi muniţie........................................................................................................... 
Arhiva Direcţiei Poliţiei Locale Câmpina........................................................................................... 
CAPITOLUL VI……………………………………………………………………………………. 
DOTAREA SI FINANŢAREA POLIŢIEI LOCALE……………………………………………… 
CAPITOLUL VII…………………………………………………………………………………… 
DREPTURI ŞI RECOMPENSE CE SE POT ACORDA PERSONALULUI DIN CADRUL 
DIRECŢIEI POLIŢIA LOCALĂ…………………………………………………………………... 
CAPITOLUL VIII………………………………………………………………………………….. 
MIJLOACELE DIN DOTAREA DIRECŢIEI POLIŢIA LOCALĂ………………………………. 
CAPITOLUL IX…………………………………………………………………………………..... 
DISPOZIŢII FINALE……………………………………………………………………………… 
 



                                                                    
          

CAPITOLUL I 
DISPOZIŢII GENERALE 

 
Art. 1. (1) Direcţia Poliţiei Locale Câmpina se organizează şi funcţionează în baza Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Câmpina nr. 1/27 ianuarie 2011, ca structură în cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, prin preluarea posturilor şi personalului Poliţiei Comunitare Câmpina, 
precum şi ale structurilor din aparatul de specialitate al Primarului, responsabil cu controlul privind 
disciplina în construcţii şi afişaj stradal, protecţia mediului, activităţi comerciale, evidenţa 
persoanelor ,domeniul circulaţiei pe drumurile publice şi paza obiectivelor din patrimoniul 
municipiului Câmpina.  

(2) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Poliţiei Locale Câmpina, sunt prevăzute de Legea 
Poliţiei Locale nr. 155/2010, HG nr.1332/29.12.2010, privind aprobarea Regulamentului - cadru de 
organizarea şi funcţionarea a poliţiei locale, precum şi de prevederile prezentului regulament.  

Art. 2. (1) Poliţia Locală Câmpina se înfiinţează 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) evidenţa persoanelor; 
g) alte domenii stabilite prin lege. 

Art. 3. (1) Sediul Direcţiei Poliţiei Locale se află în Câmpina, str. 1 Decembrie 1918, nr. 7, 
judeţul Prahova. 

Art. 4. Activitatea Poliţiei Locale se desfăşoară în interesul comunităţii locale, exclusiv pe 
baza şi în executarea legii, precum şi a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Câmpina şi ale 
Dispoziţiilor Primarului şi în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, 
stabilite prin acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. 

Art. 5. Direcţia Poliţiei Locale Câmpina, îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor 
legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, 
eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării.  

Art. 6. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Poliţia Locală cooperează cu structurile 
teritoriale ale Poliţiei Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliţiei de Frontieră Române şi ale 
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu celelalte instituţii şi autorităţi ale administraţiei 
publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane 
fizice şi juridice, în condiţiile legii.  

(2) În relaţiile cu acestea, Direcţia este reprezentată de Directorul executiv sau de înlocuitorul 
legal. 

Art. 7. Directorul Direcţiei Poliţiei Locale Câmpina, îndeplineşte o funcţie de autoritate 
publică şi este şef al întregului personal pe care-l conduce şi îl controlează. 

Art.  8.(1) Şefii de serviciu, compartimente, răspund în faţa Directorului Poliţiei locale, de 
modul de rezolvare a sarcinilor ce le revin şi colaborează permanent în vederea îndeplinirii acestora, 
la timp şi în condiţii de calitate.  

(2) Personalul cu funcţie de conducere au obligaţia de a stabili sarcini de serviciu pentru 
personalul din subordine, în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii şi de a lua măsuri 
corespunzătoare pentru îmbunătăţirea şi perfecţionarea acesteia. 

Art. 9. Structura organizatorică, statul de funcţii, Regulamentul de organizare şi Funcţionare 
se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpina. 

Art.10.(1) Antetul documentelor şi corespondenţa Direcţiei Poliţiei Locale Câmpina, va avea 
următorul conţinut: „România, Judeţul Prahova, Primăria Municipiului Câmpina, Direcţia Poliţiei 
Locale Câmpina.” 

 



 

CAPITOLUL II 
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 
Art.11.(1) Direcţia Poliţia Locală Câmpina, este condusă de un director executiv.  
(2) Directorul Poliţiei Locale este numit în funcţie de conducere în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 
188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

Art.12.(1) Structura organizatorică a Direcţiei, este prevăzută în anexa 1 a prezentului 
regulament, iar ştatul de funcţii în anexa 2.  

(2) Serviciul şi compartimentele – sunt compartimente funcţionale ale Direcţiei, prin care se 
realizează atribuţiile acesteia şi sunt conduse de un şef de serviciu, sau după caz, coordonatori 
compartimente, iar în lipsa acestora de către un funcţionar public, desemnat în acest scop.  

(3) Personalul serviciului, compartimentelor sunt subordonati, după caz şefului de serviciu 
sau coordonatorului de compartiment, care organizează, îndrumă, coordonează, controlează şi 
răspund de activitatea acestora în condiţiile prezentului Regulament şi a dispoziţiilor legale. 

Art.13.(1) Personalul Poliţiei locale Câmpina, este compus din funcţionari publici care ocupă 
funcţii publice specifice de poliţist local, funcţionari publici care ocupă funcţii publice generale şi 
personal contractual.  

(2) Atribuţiile şi răspunderile funcţiilor din structura direcţiei se stabilesc prin fişele 
posturilor, elaborate în baza dispoziţiilor legale şi a prezentului Regulament.  

Art.14. Organizarea Direcţiei Poliţiei Locale Câmpina la nivelul structurii de conducere, 
coordonare şi suport logistic, face posibilă şi necesară colaborarea dintre compartimente pentru 
asigurarea funcţionalităţii sistemului în ansamblul său. 

Art.15. (1) Activitatea desfăşurată de către structurile direcţiei, în scopul realizării 
atribuţiilor, are la bază relaţii de autoritate (ierarhice, funcţionale, de coordonare, de control şi de 
colaborare), potrivit atribuţiilor stabilite pentru fiecare serviciu sau compartiment.  

(2) Relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc între directorul executiv şi structurile 
subordonate acestora, în scopul organizării, menţinerii şi perfecţionării stării de funcţionare a 
sistemului. Acelaşi tip de relaţii se stabilesc între şeful serviciului, coordonatorul compartimentului şi 
personalul subordonat acestora.  

(3) În cadrul compartimentului în care nu este prevăzută funcţie de conducere, sunt stabilite 
relaţii de autoritate funcţională între personalul cu funcţia cea mai mare şi restul personalului acestor 
structuri, în vederea îndrumării şi coordonării în mod unitar a activităţii acestora, în conformitate cu 
scopurile şi obiectivele propuse. 

(4) Între structurile Direcţiei se stabilesc relaţii de colaborare, pentru îndeplinirea sarcinilor 
specifice în vederea integrării acestora în obiectivele instituţiei.  

(5) La nivelul Direcţiei Poliţiei Locale Câmpina, activitatea de coordonare şi de control este atributul 
Directorului Executiv şi se realizează direct ori prin intermediul şefului de serviciu şi a coordonatorului de compartiment. 

Art.16. Structura Direcţiei Poliţiei Locale Câmpina, este următoarea: 
1. Serviciul Control, Circulaţie Rutieră, Blocări auto si maşini abandonate, format din:  

1.1. Compartiment Control comercial, disciplina în construcţii şi afişaj 
stradal, protecţia mediului şi evidenţa persoanelor; 

1.2. Compartimentul Circulaţie pe drumurile publice, blocări-ridicări 
auto şi maşini abandonate. 

2. Compartimentul Ordine Publică şi Pază obiective 
3. Compartimentul Relaţii cu publicul, Dispecerat, Comunicaţii, Informatizare 

 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLUL III 

Atribuţiile conducerii Direcţiei Poliţia Locală Câmpina  

Atribuţiile directorului executiv  
 
 

Art.17. Directorul Executiv îşi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi 
controlul pimarului, este şef al întregului personal din subordine şi are următoarele atribuţii:  
a) organizează, planifică şi conduce întreaga activitate a poliţiei locale;  
b) întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;  
c) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale;  
d) răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine;  
e) aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele din competenţă;  
f) studiază şi propune unităţilor beneficiare de pază introducerea amenajărilor tehnice şi a sistemelor 
de alarmare împotriva efracţiei;  
g) analizează trimestrial activitatea poliţiei locale şi indicatorii de performanţă stabiliţi de comisia 
locală de ordine publică;  
h) asigură informarea operativă a Consiliului Local al Municipiului Câmpina, a structurii teritoriale 
corespunzătoare a Poliţiei Române, precum şi a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite 
ce au avut loc în cadrul activităţii Poliţiei locale;  
i) reprezintă poliţia locală în relaţiile cu alte instituţii ale statului, cu celelalte autorităţi ale 
administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu 
persoane fizice şi juridice pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege;  
j) asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să 
propună acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni în condiţiile legii;  
k) propune Primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activităţii;  
l) asigură măsuri pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor şi a reclamaţiilor cetăţenilor, în 
conformitate cu prevederile legale;  
m) organizează şi participă la audienţele cu cetăţenii;  
n) întocmeşte sau aprobă aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competenţei;  
o) coordonează activitatea de evidenţă, aprovizionare, de repartizare, de întreţinere şi de păstrare, în 
condiţii de siguranţă, a armamentului şi a muniţiei din dotare;  
p) urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distinctive de ierarhizare, 
repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora;  
q) întreprinde măsuri de aprovizionare şi menţinere în stare de funcţionare a aparaturii de pază şi 
alarmare, radiocomunicaţii şi a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază şi ordine; 
r) menţine legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care se desfăşoară activitatea de 
pază, semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi propune măsurile 
necesare pentru creşterea eficienţei pazei;  
s) analizează contribuţia funcţionarilor publici din poliţia locală la menţinerea ordinii şi liniştii 
publice,la constatarea contravenţiilor în domeniile prevăzute de lege şi ia măsuri de organizare şi 
îmbunătăţire a acesteia;  
t) organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite 
atribuţiile de serviciu de către funcţionarii publici din poliţia locală;  
u) organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;  
v) organizează activităţile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;  
w) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau dispuse de primar. 
(2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, şeful poliţiei locale emite decizii cu caracter obligatoriu 
pentru întregul personal din subordine. 
 
 
 
 
 



CAPITOLUL IV 
Atribuțiile şefului de serviciu şi a coordonatorilor de 

compartimente 
 

Art.18. Şeful de serviciu şi coordonatorii de compartiment au următoarele atribuţii, competenţe şi 
responsabilităţi, în funcţie de specificul serviciului/compartimentului, pe care îl conduc şi în funcţie 
de limitele de competenţe stabilite în fişa postului:  
1. conduc, organizează, îndrumă, controlează şi răspund de activitatea structurii pe care o conduc;  
2. răspund de realizarea calitativă şi la termenele stabilite a lucrărilor repartizate compartimentelor 

pe care le conduc;  
3. participă la elaborarea sau realizarea unor lucrări de complexitate sau importanţă deosebită, 

dispune de superiorii ierarhici;  
4. prezintă şi susţin la conducerea direcţiei, lucrările şi corespondenţa elaborate în cadrul 

serviciului/compartimentului;  
5. informează personalul din subordine asupra principalelor probleme pe care le au de rezolvat sau 

care s-au rezolvat în absenţa acestora;  
6. stabilesc atribuţiile şi obiectivele individuale pentru personalul din subordine;  
7. evaluează performanţele profesionale individuale ale personalului din cadrul 

serviciului/compartimentului;  
8. elaborează şi revizuiesc fişele posturilor pentru personalul din subordine, în condiţiile legii;  
9. repartizează lucrări în mod echitabil şi în concordanţă cu importanţa postului, pentru personalul 

din subordine;  
10. stabilesc măsurile necesare pentru cunoaşterea şi aplicarea legilor şi dispoziţiilor conducătorilor 

ierarhici, pentru domeniile de activitate de care răspund;  
11. urmăresc şi iau măsuri pentru corecta aplicare a legislaţiei în vigoare în domeniul de activitate al 

serviciului/compartimentului;  
12. întocmesc planurile de acţiune în vederea realizării obiectivelor stabilite pentru serviciile pe care 

le conduc şi le prezintă directorului general;  
13. verifică, vizează şi/sau propun spre avizare lucrările din serviciul/compartimenul pe care il 

conduc;  
14. participă, în condiţiile legii, la elaborarea propunerilor de acte administrative din domeniul de 

activitate al direcţiei;  
15. urmăresc respectarea normelor de conduită şi disciplină de către personalul din subordine;  
16. stabilesc, în condiţiile legii, efectuarea orelor suplimentare peste durata normală a timpului de 

lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate nelucrătoare de către personalul din subordine 
şi propun plata sau recuperarea acestora;  

17. avizează şi urmăresc graficul concediului de odihnă al personalului din subordine, corespunzător 
normelor legale în vigoare şi programelor de activitate ale structurilor conduse;  

18. realizează fişa de pontaj lunar pentru personalul din subordine, pe care o prezintă serviciului 
resurse umane;  

19. analizează şi sprijină propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în 
vederea îmbunătăţirii activităţii serviciului/compartimentului;  

20.  exercită alte atribuţii primite de la superiorii ierarhici, în condiţiile legii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLUL V 
Atribuţiile specifice 

 Serviciului Control, Circulaţie pe drumurile publice, 
blocari/ridicari auto si maşini 

abandonate/Compartimentului Ordine 
Publică/Compartimentului dispecerat, relaţii cu 

publicul, comunicare, registratură, evidenţă procese 
verbale, comunicaţii – informatizare 

 

Serviciul Control, Circulaţie pe drumurile publice, Blocări/ridicări şi 
auto abandonate 

 
Art.19. Şeful serviciului se subordonează nemijlocit directorului executiv şi are următoarele 

atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:  
(1) - organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii 
în verificarea activităţii de control;  
(2) - asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către subordonaţi a prevederilor legale ce 
reglementează activitatea compartimentului;  
(3) - asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine în conformitate cu tematica 
stabilită;  
(4) -  ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;  
(5) - stabileşte măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului şi 
răspunde de modul de îndeplinire a acestora;  
(6)- gestionează şi asigură circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;  
(7)- informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea 
compartimentului şi ţine evidenţa acestora;  
(8) - analizează lunar activitatea personalului din subordine;  
(9) - desfăşoară activităţi pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce-i revin, să  
aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi 
sancţiuni corespunzătoare;  
(10)- întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă directorului executiv.  

Art.20.  În domeniul activităţii comerciale, poliţia locală are următoarele atribuţii: 
(1) -acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a 
activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei 
publice locale;  
(2) -verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori 
economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, 
târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor 
agroalimentare;  
(3) -verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a  
documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a 
avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei 
publice centrale şi locale;  
(4) -verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios; 
(5) -verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de  
comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;  
(6) -verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al  
operatorilor economici;  
(7) -identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului  



Campina  sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor 
servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;  
(8)  -verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte  
normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;  
(9) -cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a  
consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;  
(10)-verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea  
preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în 
care identifică nereguli;  
(11)-verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de  
comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;  
(12)-constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării  
atribuţiilor prevăzute şi stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.  

Art.21. În domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal, poliţia locală are 
următoarele atribuţii:  
(1)-efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de 
construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;  
(2)-efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a 
lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;  
(3)-verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă 
formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a 
activităţii economice;  
(4)-participă la acţiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără 
autorizaţie pe domeniul public sau privat al municipiului Campina ori pe spaţii aflate în 
administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes 
local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la 
aceste operaţiuni specifice;  
(5)-constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în 
domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a 
contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care 
coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau a primarului. 

Art.22. În domeniul protecţiei mediului, poliţia locală are următoarele atribuţii:  
(1) -controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi 
depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;  
(2) -sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor  
legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;  
(3) -participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;  
(4) -identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Câmpina sau pe  
spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii 
publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;  
(5) -verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;  
(6) -verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, 
îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;  
(7) -verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice,  
potrivit legii;  
(8) -verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu  
graficele stabilite; 
(9) -verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice  
locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a 
surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;  
(10)-constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării 
atribuţiilor prevăzute şi stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.  

Art.23. În domeniul evidenţei persoanelor, politia locală are următoarele atribuţii:  
(1) -înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;  
(2) -cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu  
caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute 
de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date;  



(3) -constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul,  
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au 
persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind 
(4) -evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;  
(5) -cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în 
legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au 
acte de identitate.  
 

Compartimentul Circulaţie pe drumurile publice, blocări/ridicări auto şi maşini abandonate 
Art.24. Coordonatorul compartimentului Circulaţie Rutieră, Blocări/ridicări auto si maşini 

abandonate se subordonează şefului serviciului Control, circulatie pe drumurile publice, 
blocări/ridicări auto şi maşini abandonate si nemijlocit directorului executiv şi are următoarele 
atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate : 

(1) -stabileşte, în colaborare cu şeful serviciului rutier, al Poliţiei Municipiului Câmpina, 
itinerariile de patrulare şi intervalele orare de patrulare în zonele de competenţă;  

(2) -organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului din subordine cu 
atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;  

(3) -asigură continuitate dispozitivului rutier în zona de competenţă, pe bază de grafice de 
control, întocmite în colaborare cu şeful serviciului rutier, al Poliţiei Municipiului Câmpina; 

(4) -coordonează activitatea personalului din subordine la acţiuni proprii şi participă, conform 
solicitării, la acţiunile organizate de unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române sau de către 
administratorul drumului public;  

(5) -propune şefului serviciului rutier, al Poliţiei Municipiului Câmpina 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;  

(6) -asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor 
legislaţiei rutiere;  

(7) -asigură instruirea, zilnică, a poliţiştilor locali cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din 
zona de competenţă, şi, periodic, instruieşte personalul din subordine cu privire la cunoaşterea şi 
respectarea regulilor de circulaţie şi, cu precădere, cu privire la modul de poziţionare pe partea 
carosabilă şi la semnalele pe care trebuie să le adreseze participanţilor la trafic;  

(8) -ia măsuri pentru ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, poliţiştii locali care execută 
activităţi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice să poarte uniforma specifică cu înscrisuri şi 
însemne distinctive, conform prevederilor legale;  

(9) -ţine evidenţa proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor întocmite de personalul din 
subordine şi asigură punerea în executare a amenzilor contravenţionale, cu respectarea prevederilor 
legale în domeniu;  

(10)-organizează şi execută controale asupra activităţii desfăşurate de efectivele din subordine;  
(11)-analizează, lunar, activitatea desfăşurată de personalul din subordine în domeniul circulaţiei pe 
drumurile publice;  
(12)-ia măsuri pentru ca personalul din subordine să execute sarcinile ce îi revin în conformitate cu 
prevederile legale, să aibă un comportament civilizat, să respecte regulile disciplinare stabilite, 
propunând recompense sau, după caz, sancţiuni corespunzătoare;  
(13)-întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă directorului executiv şi 
directorului executiv adjunct. 
Art.25. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, poliţiştii locali care desfăşoară activităţi în domeniul 

circulaţiei pe drumurile publice sunt obligaţi:  
(1) să poarte, peste uniforma specifică, în funcţie de anotimp, vestă sau scurtă cu elemente 

reflectorizante, pe care este imprimată emblema „POLIŢIA LOCALĂ”;  
(2) să poarte caschetă cu coafă albă;  
(3) să efectueze semnalele adresate participanţilor la trafic potrivit dispoziţiilor legale care 

reglementează circulaţia pe drumurile publice. 

Compartimentul Blocări, Ridicări şi Auto Abandonate – este compartimentul de specialitate 
care are atribuţii pe linia prevenirii şi combaterii încălcării normelor legale privind oprirea, 
staţionarea şi parcarea autovehiculelor, precum şi al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 
terenuri, aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al municipiului Câmpina. 



Art.26. Şeful compartimentului este subordonat nemijlocit Şefului Serviciului de Control şi 
Directorului şi are următoarele atribuţii:  

(1) Monitorizează aplicarea prevederilor si dispoziţiilor legale de către personalul din subordine, 
privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului 
public sau privat al statului ori al Municipiului Câmpina;  

(2) Informează de îndată conducerea Direcţiei Poliţiei Locale Câmpina despre toate evenimentele 
deosebite înregistrate în activitatea de asigurare şi menţinere a fluenţei şi siguranţei circulaţiei pe 
drumurile publice din raza teritorială de competenţă;  

(3) Cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea 
deţinătorului/utilizatorului autovehiculului blocat/ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau 
a autovehiculelor abandonate pe domeniul public;  

(4) Sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de 
circulaţie în cazul transporturilor speciale şi a celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;  

(5) Conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica 
stabilită;  

(6) Stabileşte reguli cu privire la predarea/primirea armamentului şi muniţiei, portul şi folosirea 
acestuia în timpul serviciului, precum şi întreţinerea/asigurarea deplinei lor securităţi când nu se află 
asupra personalului;  

(7) Analizează săptămânal şi lunar activitatea personalului din subordine;  
(8) Întreprinde măsuri ferme şi eficiente pentru ca întreg personalul să execute sarcinile şi 

îndatoririle de serviciu, să aibă o conduită civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, 
propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare; 

(9) Evaluează performanţele profesionale individuale ale funcţionarilor publici din subordine, 
conform normelor metodologice în vigoare;  

(10) Verifică legalitatea documentelor de constatare(proceselor verbale de constatare a 
contravenţiilor) de către personalul din subordine;  

(11) Verifică şi soluţionează, în limitele legii cererile, petiţiile, reclamaţiile ale persoanelor 
fizice/juridice privind săvârşirea unor acte sau fapte de natură contravenţională conform 
competenţelor stabilite prin lege;  

(12) Coordonează întreaga activitate de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor 
contravenţionale, pe linia prevenirii şi combaterii încălcării normelor legale privind oprirea, 
staţionarea şi parcarea vehiculelor, în alte locuri decât cele special amenajate, marcate şi semnalizate 
corespunzător, precum şi a prevenirii şi combaterii încălcării normelor legale privind regimul juridic 
al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al 
statului ori al Municipiului Câmpina; 

(13) Efectuează zilnic instructajul poliţiştilor locali care intră în serviciu şi analizează rezultatele 
obţinute de către aceştia la ieşirea din serviciu;  

(14) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiunilor de serviciu şi a mandatului 
care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;  

(15) Propune documente tipizate şi documente de uz intern pentru activitatea 
biroului/compartimentului pe care îl conduce sau a instituţiei în general;  

(16) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, 
despre ia la cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor şi îndatoririlor de serviciu sau în afara acestora 
chiar dacă nu vizează exact domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii;  

Art.27. Angajaţii Poliţiei Locale din cadrul compartimentului Blocări-ridicări şi auto abandonate 
au următoarele atribuţii : 
 (1) blocarea şi ridicarea autovehiculelor oprite, staţionate sau parcate ilegal pe domeniul public pe 
raza municipiului Câmpina în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 73/2006 pentru aprobarea 
Regulamentului privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor care 
sunt parcate neregulamentar sau ocupă ilegal drumurile publice sau terenurile apartinând domeniului 
public şi privat al municipiului Câmpina; 
(2) identificarea şi demararea procedurilor de ridicare şi depozitare a autovehiculelor prevăzute de 
Legea nr.421/2002, cu modificările şi completările aduse de Legea nr.309/2006 privind regimul 
juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat 
al statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale;  
(3)aplicarea prevederilor H.C.L. nr. 8/2009 privind aprobarea unor reglementări cu privire  
la circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală pe raza municipiului Câmpina; 



(4) aplicarea prevederilor H.C.L. nr. 84/2006 privind sancţionarea contraventională a posesorilor de 
autovehicule care parchează pe domeniul public, cu scopul de a le vinde diverşilor amatori; 
(5) aplicarea prevederilor H.C.L. nr. 69/2007 privind stabilirea unor reglementări privind traseele 
autobuzelor care circulă prin municipiul Câmpina; 
(6) aplicarea prevederilor H.CL nr. 72/2010 privind aprobarea unor reglementări referitoare la 
parcarea autovehiculelor apartinând persoanelor juridice pe domeniul public al municipiului 
Câmpina; 
(7) aplicarea prevederilor H.C.L. nr. 79/2010 privind aprobarea unor reglementări referitoare la 
parcarea autovehiculelor pe Bulevardul Carol I; 
(8) aplicarea prevederilor H.C.L. 184/2010 privind reglementarea circulaţiei auto în zona centrală a 
municipiului Câmpina, in zilele de sărbători legale; 
(9) aplicarea prevederilor H.C.L. nr. 205/2010 privind modificarea şi completarea art. 1 pct. 4 la 
H.C.L. 87/26 iulie 2007 – reglementări cu privire la transportul în regim de taxi pe teritoriul 
municipiului Câmpina; 
(10) verificarea şi soluţionarea tuturor lucrărilor şi sesizărilor privind ridicarea, blocarea ori  
abandonarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Câmpina; 
(11) ţine evidenţa prin dispecerat precum şi electronic a tuturor autovehiculelor blocate şi ridicate în 
conformitate cu prevederile legale;  
(12) execută toate dispoziţiile primite prin dispeceratul Direcţiei referitoare la autovehiculele 
semnalate prin acesta în situaţiile prevăzute de lege;  
(13) actualizează permanent situaţia autovehiculelor abandonate sau lăsate fără stăpân de pe raza 
municipiului Câmpina; 
(14) întocmeşte sinteze şi raportări lunare comenzii direcţiei privind activitatea compartimentului 
îndeplinirea tuturor sarcinilor profesionale dispuse de conducerea Direcţiei Poliţia Locală. 

Art.28. În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locală are următoarele atribuţii:  
(1) -asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul  
de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru 
îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;  
(2) -verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind  
funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele 
unde se aplică marcaje rutiere;  
(3) -participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor  
naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte 
asemenea fenomene, pe drumurile publice;  
(4) -participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor  
de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de 
pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau 
comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică 
aglomerări de persoane;  
(5) -sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în  
cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;  
(6) -acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru  
asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;  
(7) -asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele  
măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se 
impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;  
(8) -constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea,  
staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare 
a autovehiculelor staţionate neregulamentar;  
(9) -constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă  
admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a 
conducătorilor acestor vehicule;  
(10) -constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, 
biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală; 
(11)-constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la 
circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile 
de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu 
handicap;  



(12)-aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 
terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al municipiului Câmpina; 
(13)-cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea 
deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al 
autovehiculelor abandonate pe domeniul public.  

Compartimentul Ordine Publică si Pază Obiective 
Art.29. Coordonatorul compartimentului ordine publică si pază obiective se subordonează 

nemijlocit directorului executiv şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile 
încredinţate:  

(1) -organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu 
atribuţii în menţinerea ordinii şi liniştii publice şi asigurarea pazei bunurilor;  

(2) -întocmeşte planurile de pază ale obiectivelor din competenţă;  
(3) -asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine, a prevederilor 

legale ce reglementează activitatea de pază, menţinerea ordinii şi a liniştii publice, regulile de 
convieţuire socială şi integritatea corporală a persoanelor;  

(4) -asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica 
stabilită; 

(5) -informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele deosebite 
înregistrate în activitatea de pază şi menţinere a ordinii publice şi tine evidenţa acestora;  

(6) -analizează lunar activitatea personalului din subordine;  
(7) -întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce 

îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând 
recompense şi sancţiuni corespunzătoare;  

(8) -participă, alături de conducerea poliţiei locale, la întocmirea sau reactualizarea planului de 
ordine şi siguranţă publică al municipiului Campina;  

(9) -asigură menţinerea ordinii şi liniştii publice în zonele şi locurile stabilite prin planul de 
ordine şi siguranţă publică al municipiului Campina;  

(10)-asigură cunoaşterea şi respectarea întocmai de către funcţionarii publici din Poliţia locală, a 
prevederilor legale ce reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 
acestora;  

(11)-participă alături de conducerea Poliţiei locale la încheierea protocoalelor standarde de 
cooperare, cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, pe linia distribuirii de 
cărţi de alegător, şi a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor 
peste 14 ani care nu au acte de identitate;  

(12)-organizează şi coordonează activitatea de verificare a reclamaţiilor şi a sesizărilor adresate 
Direcţiei, referitoare la săvârşirea unor fapte de natură contravenţională;  

(13)-întocmeşte pontajul lunar al angajaţilor structurii conduse; 
   (14)-cunoaşte şi actualizează zilnic situaţia cu răspândirea personalului, organizând şi planificând 
activitatea agentilor/dispecerilor pe ture, pentru desfăşurarea optimă a activităţii;  

Art.30.  În domeniul ordine publică, politia locala are următoarele atribuţii:  
(1) -menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi 

siguranţă publică al municipiului Câmpina, aprobat în condiţiile legii;  
(2) -menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor 

sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Câmpina, în 
zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri 
publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea municipiului Câmpina sau a altor 
instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;  

(3) -participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la 
activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori 
catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;  

(4) -acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea 
părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea 
acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în 
condiţiile legii;  

(5) -constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei 
privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare 
a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru 



gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului 
specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;  

(6) -asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau 
serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;  

(7) -participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu 
ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor 
comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, 
după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică 
aglomerări de persoane;  

(8) -asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea municipiului Câmpina şi/sau în 
administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes 
local, stabilite de Consiliul Local.  

(9) -constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind 
convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice 
centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;  

(10) -execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi 
instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru 
persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;  

(11) -participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun 
sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii 
stradale;  

(12) -cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la 
mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;  

(13) -asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;  
(14) -acordă, pe teritoriul municipiului Câmpina, sprijin imediat structurilor competente cu 

atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.  
 

Compartimentul relaţii cu publicul, comunicare, dispecerat, 
registratură, evidenţă procese verbale,                              

comunicaţii – informatizare 
 

Asigură transmiterea informaţiilor de interes public conform legii, transparenţa decizională, 
gestionează imaginea publică a instituţiei şi asigură relaţionarea conducerii Direcţiei cu societatea 
civilă, mass – media, comunitatea locală şi instituţiile statului de drept.  

Art.31. Coordonatorul compartimentului este subordonat nemijlocit Directorului executiv 
şi are următoarele atribuţii specifice în funcţie de responsabilităţile încredinţate:  
(1) -organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii  
pe linie de dispecerat si interventie rapida;  
(2) -conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica  
stabilită;  
(3) -informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate 

în  
activitatea de dispecerat si interventie rapida şi tine evidenţa acestora;  
(4) -analizează lunar activitatea personalului din subordine;  
(5) -întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi  
revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând 
recompense şi sancţiuni corespunzătoare;  
(6) -controlează modul în care se constată contravenţii şi aplică sancţiuni de către personalul din  
subordine, potrivit competenţei.  
(7) -asigură, prin personalul din subordine, protecţia personalului din aparatul de specialitate al  
primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori 
acţiuni specifice;  
(8) -coordonează personalul din subordine şi participă împreună cu alte autorităţi competente, la  
(9) -asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor,  



procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural 
artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care 
se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;  
(10)-organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea privind situatiile de urgenta;  
(11)-întocmeşte sinteza lunară a activităţii compartimentului;  
(12)-propune documente tipizate şi proceduri de regulament intern pentru activitatea 
compartimentului sau instituţiei în general;  
(13)-semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea 
compartimentului sau instituţiei în general;  
(14)-semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre 
care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct 
domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.  
(15)-răspunde de managementul domeniului său de activitate; 
(16)-răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format 
electronic, în domeniul său de activitate;  
(17)-răspunde de asigurarea controlului intern, cu privire la activităţile desfăşurate în sfera de 
competenţă;  
(18)-reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i-a 
fost încredinţat de către conducerea Direcţiei;  
(19)- propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea biroului sau a instituţiei în general. 

Art.32.  Personalul de serviciu (ofiţerul de serviciu) are următoarele atribuţii:  
(1)-cunoaşte temeinic prevederile Planului de alarmare şi verifică funcţionalitatea sistemului tehnic 
de alarmare;  
(2)-verifică zilnic la terminarea programului, încuierea şi sigilarea încăperilor în care este depozitată 
muniţia şi armamentul, ţine evidenţa cheilor de la birouri şi a cutiilor cu chei;  
(3)-veghează permanent ca în incinta unităţii să se menţină ordinea şi curăţenia şi să limiteze accesul 
persoanelor străine;  
(4)-asigură purtarea şi distribuirea, cu aprobarea Directorului Executiv (înlocuitorul legal), a 
armamentului cadrelor pe baza tichetelor instituite în acest scop;  
(5)-întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă Directorului Executiv al Poliţiei 
Locale (sau înlocuitorului legal);  
(6)-să primească, să verifice şi să transmită operativ directorului executiv datele şi informaţiile care 
au legătură cu producerea unor evenimente sau încălcări ale procedurilor prin raport scris;  
(7)-să verifice punerea în aplicare şi respectarea procedurilor, normelor şi dispoziţiilor care 
reglementează activităţile specifice;  
(8)-să gestioneze dublurile tuturor cheilor din cadrul secţiilor şi să le elibereze, în afara orelor de 
program şi în zilele de sărbători legale doar cu aprobarea directorului executiv, a şefului de 
serviciu/birou, pentru încăperile aparţinând structurilor conduse de aceştia, şi fără aprobare echipelor 
tehnice sau de salvare, în cazul producerii unor avarii, incendii sau calamităţi;  
(9)-să ia în primire serviciul cu toate sistemele în stare de funcţionare, informându-se asupra 
evenimentelor petrecute în obiectiv;  
(10)-să consemneze în registrele adecvate evenimentele petrecute în timpul serviciului său;  
(11)-să aducă imediat la cunoştinţă orice incident semnificativ petrecut în zonele supravegheate, care 
este de natură a pune în pericol activitatea de bază a obiectivului sau zonele supravegheate;  
(12)-preia sesizările cetăţenilor atât telefonic cât şi la ghişeu;  
(13)-întocmirea de sinteze zilnice pe linia constatării de fapte contravenţionale şi aplicarea de 
sancţiuni;  
(14)-îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de conducerea Direcţiei.  

Art.33.  În domeniul Dispecerat, poliţia locală are următoarele atribuţii: 
(1) -cunoaşterea permanentă a misiunilor care au fost executate sau sunt în curs de executare, situaţia  
operativă, forţele şi mijloacele angajate în acţiuni, iar în afara orelor de program, dispune primele 
măsuri privind organizarea şi executarea misiunilor încredinţate unităţii, prezentându-le imediat 
Directorului Executiv (înlocuitorului legal);  
(2) -menţine legătura permanentă cu efectivele aflate în misiunile de asigurare a ordinii publice şi cu  
forţele sau structurile cu care se cooperează;  
(3) -transmite şi urmăreşte executarea ordinelor şi dispoziţiilor Directorului Executiv, primeşte  
rapoartele operative de la serviciile operative şi urmăreşte soluţionarea lor;  
(4) -raportează evenimentele deosebite şi aplicarea măsurilor stabilite în caz de calamitate, catastrofe,  



incendii de mari proporţii sau alte situaţii deosebite;  
(5) -asigură menţinerea legăturii neîntrerupte cu serviciile instituţiei, precum şi cu forţele cu care  
cooperează în zona de responsabilitate;  
(6) -să permită accesul persoanelor autorizate să-şi desfăşoare activitatea în dispecerat;  
(7) -să supravegheze (verifice) funcţionarea normală a sistemelor de comunicaţii şi informatice;  
(8) -să solicite intervenţia echipei tehnice pentru remedierea unor defecte constatate în funcţionarea  
echipamentelor de securitate, comunicaţii şi informatică;  
(9) -să asigure comunicarea operativă cu celelalte compartimente ale Poliţiei Locale;  
(10)-să urmărească plecarea la timp în misiuni, realizarea dispozitivelor şi primirea rapoartelor;  
(11)-să monitorizeze solicitările de autovehicule;  
(12)-să comunice operativ factorilor de decizie disfuncţiunile constatate prin monitorizare;  
(13)-să transmită la ordin elementelor din dispozitiv informaţii privind schimbările intervenite în 
situaţia operativă din teren şi de pe itinerariile de deplasare;  
(14)-să transmită directorului executiv datele şi informaţiile obţinute cu privire la sesizarea de către 
elementele din dispozitiv a unor factori de risc ce ar putea pune în pericol liniştea şi ordinea publică;  
(15)-să urmărească dacă elementele de dispozitiv respectă indicaţiile privind transmiterea codificată a 
mesajelor, itinerariul şi viteza de deplasare;  
(16)-să ţină legătura – radio sau telefonic – cu agentii in teren; 
(17)-să folosească tehnica de supraveghere, alarmare şi dispozitivele de stins incendiul din dispecerat 
conform normelor;  
(18)-să se preocupe de perfecţionarea continuă a pregătirii personale participând la şedinţele de 
pregătire organizate şi studiind cu răspundere materialele bibliografice necesare;  
(19)-înregistrarea persoanelor urmărite, a obiectelor şi a autoturismelor sustrase în temeiul legii;  
(20)-înregistrarea autovehiculelor la care s-a dispus ridicarea sau blocarea acestora, conform legii;  
(21)-întocmirea sintezei zilnice privind autoturisme ridicate şi blocate;  
(22)-eliberarea numărului de somaţii şi înregistrarea datelor persoanelor fizice sau juridice somate;  
(23)-preluarea sesizărilor telefonice care se înregistrează în registrul unic de la ofiţerul de serviciu;  
(24)-monitorizarea timpului de pauză transmis de lucrătorii din teren;  
(25)-identificarea de persoane în baza locală şi naţională de date, înregistrarea acestora şi 
comunicarea celor interesaţi;  
(26)-preluarea apelurilor prin staţia de emisie – recepţie de la poliţiştii locali si a personalului 
contractual, cu ocazia primirii – predării postului. 

Art.34.  În domeniul Relaţii cu publicul, Comunicare, poliţia locală are următoarele 
atribuţii: 
(1)-întocmeşte revista presei pe care o prezintă factorilor interesaţi;  
(2)-analizează şi evaluează reflectarea în presă a acţiunilor întreprinse de Poliţia Locală a 
municipiului Campina;  
(3)-întocmeşte, realizează şi organizează programul de vizite, asigură desfăşurarea acţiunilor de 
protocol la manifestările publice – inclusiv asigurarea recuzitei necesare (fanioane, diplome, 
felicitări, albume, mape de prezentare etc.); 
(4)-primeşte şi soluţionează cererile de comunicare a informaţiilor de interes public şi a sesizărilor în 
termenele prevăzute de OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor şi 
de Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în vederea formulării şi 
transmiterii răspunsului către petiţionar, în acest scop putând solicita informaţii de la celelalte 
compartimente;  
(5)-soluţionează lucrările repartizate direct de către Directorul executiv;  
(6)-întocmeşte note interne, note de informare, sinteze, rapoarte şi alte materiale în baza rezoluţiei 
Directorului executiv;  
(7)-organizează şi participă la audienţele acordate de către Directorul executiv/Directorul executiv 
adjunct sau persoana desemnată de către aceştia, notând în registrul de audienţă problemele 
semnalate de petenţi, ţine evidenţa termenelor de soluţionare a audienţelor;  
(8)-asigură accesul la informaţii şi în sistem electronic, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice 
necesare, celor care solicită şi vor să obţină informaţii de interes public;  
transmite şi prin e-mail sau înregistrate pe suport magnetic informaţiile de interes public care sunt 
solicitate în scris sau în format electronic;  
(9)-asigură publicarea buletinului informativ al instituţiei, care va cuprinde informaţiile de interes 
public comunicate din oficiu;  



(10)-asigură disponibilitatea în format scris (la afişier, sub forma de broşuri sau electronic – dischete, 
CD, pagina de internet) a informaţiilor comunicate din oficiu;  
(11)-asigură respectarea prevederilor legale privind aplicarea secretului de stat şi de serviciu;  
(12)-asigură prin intermediul purtătorului de cuvânt al Primariei Câmpina o relaţie bazată pe 
echidistanţă, transparenţă şi deschidere cu mass – media, în acest scop stabilind legături şi contacte 
cu reprezentanţii mass – mediei acreditaţi;  
(13)-acordă fără discriminare acreditare ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în 
masă, la cerere, în termen de două zile de la înregistrarea acesteia;  
(14)-organizează periodic conferinţe de presă, informări şi evenimente cu potenţial mediatic, pe 
diverse teme între conducerea Direcţiei şi reprezentaţii mass – media;  
(15)-asigură, periodic sau de fiecare dată când activitatea instituţiei prezintă un interes public 
imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, interviuri sau briefinguri;  
monitorizează presa şi realizează un sumar al apariţiilor jurnalistice, cu referire la Poliţia Locală pe 
care-l prezintă conducerii Direcţiei;  
(16)-informează cetăţenii asupra stadiului de soluţionare a lucrărilor în termenul stabilit de lege;  
(17)-ţine evidenţa propunerilor şi sugestiilor din partea cetăţenilor, agenţilor economici, regiilor 
autonome şi a altor organe şi organizaţii care se referă la problemele aflate în competenţa Poliţiei 
Locale Campina. 

Art.35.  În domeniul Registratură, poliţia locală are următoarele atribuţii: 
(1)-organizează şi coordonează activitatea de primire, înregistrare, repartizare, evidenţă şi expediere 
a corespondenţei adresată Direcţiei, precum şi activitatea de soluţionare în termen a lucrărilor 
repartizate structurilor funcţionale din cadrul acesteia; 
(2)-primeşte şi înregistrează petiţiile , cererile, sesizările, reclamaţiile şi le direcţionează pentru 
soluţionare serviciilor ori birourilor conform atribuţiilor acestora şi a ordinului rezolutiv;  
(3)-analizează şi soluţionează lucrările repartizate de la directorul executiv/directorul executiv 
adjunct;  
(4)-expediază răspunsul către petiţionar şi se îngrijeşte de clasarea şi arhivarea petiţiilor care au fost 
soluţionate de compartimentul registratură;  
(5)-răspunde la solicitările exprimate direct de către cetăţeni, cât şi la solicitările telefonice ale 
acestora;  
(6)-îndrumă persoanele să solicite în scris informaţiile de interes public;  
(7)-are delegaţia de a răspunde în scris la solicitarea informaţiilor de interes public, în termen de 10 
zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, 
complexitatea, volumul lucrărilor şi de urgenţa solicitată. În cazul în care durata necesară pentru 
identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat 
solicitantului în maxim 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen 
de 10 zile;  
(8)-motivează şi comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor refuzul comunicării 
informaţiilor solicitate;  
(9)-comunică imediat sau în cel mult 24 de ore informaţiile de interes public solicitate verbal;  
(10)-colaborează cu compartimentul comunicaţii şi informatizare, în vederea publicării pe internet 
cum ar fi atribuţiile biroului, programul de lucru cu publicul, şi programul de audienţă al conducerii 
instituţiei;  
(11)-primeşte, înregistrează corespondenţa adresată Direcţiei Poliţiei Locale şi o prezintă 
Directorului executiv pentru a dispune prin rezoluţie repartizarea spre competentă soluţionare, 
conform atribuţiile serviciului sau biroului, ţine evidenţa acestuia şi termenele de rezolvare;  
(12)-expediază corespondenţa adresată direcţiei, a autorităţilor şi instituţiilor publice, organizaţiilor 
guvernamentale şi neguvernamentale, mass – mediei, persoanelor fizice şi juridice;  
(13)-asigură primirea, expedierea şi transportul documentelor prin poşta civilă şi specială;  
(14)-răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, înregistrare şi rezolvare a 
petiţiilor ce sunt adresate instituţiei, prin îndrumarea acestora către compartimentele de specialitate, 
cu precizarea termenului de comunicare a răspunsului;  
(15)-urmăreşte soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului, expediază răspunsul către 
petiţionar şi se îngrijeşte de clasarea şi arhivarea acestuia;  
(16)-trimite petiţiile greşit îndreptate, în termen de 5 zile de la înregistrare, către autorităţile sau 
instituţiile publice în ale căror atribuţii intră rezolvarea problemelor semnalate în petiţie;  
(17)-clasează petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului;  
(18)-întocmeşte raport semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor la nivelul instituţiei;  



(19)-organizează activitatea de evidenţă, întocmire, multiplicare, manipulare, transport, păstrare şi 
arhivare a documentelor potrivit actelor normative în vigoare;  
(20)-verifică aplicarea prevederilor, instrucţiunilor în vigoare cu privire la folosirea şi păstrarea 
mijloacelor de redactare şi multiplicare a documentelor. 

Art.36. În domeniul Evidenţă Procese – Verbale, poliţia locală are următoarele atribuţii : 
(1)-urmăreşte şi înregistrează procesele-verbale de constatare a contravenţiei în vederea executării 
unor măsuri procedurale în registrul tipizat special destinat;  
(2)-urmăreşte şi înregistrează plângerile în registrul tipizat, special destinat pentru această activitate;  
(3)-urmăreşte şi execută clasarea proceselor-verbale în cazul primirii chitanţelor de plată a amenzii în 
48 de ore;  
(4)-execută comunicarea procesului-verbal contravenientului şi altor persoane interesate când nu au 
fost de faţă la data încheierii lui, ori au refuzat primirea;  
(5)-execută comunicarea actelor procedurale către persoanele interesate (înştiinţarea de plată, 
încheierea, etc);  
(6)-urmăreşte şi execută la timp trimiterea procesului-verbal sau încheierii în vederea executării 
sancţiunii amenzii;  
(7)-urmăreşte respectarea cu stricteţe a termenelor procedurale, întrucât depăşirea unora dintre ele are 
ca efect prescrierea aplicării sau executării sancţiunii, ceea ce anulează orice efect pozitiv al 
activităţii desfăşurate de poliţiştii locali care constată contravenţii;  
(8)-declanşează activitatea de urmărire şi evidenţă a lucrărilor din momentul primirii procesului-
verbal care trebuie înregistrat imediat şi comunicat persoanelor interesate, conform alineatului 
precedent;  
(9)-verifică dacă în urma comunicării către contravenient a procesului-verbal într-o perioadă de 
aproximativ 20 de zile a apărut una din situaţiile următoare:  

-s-a depus plângere;  
-nu s-a depus plângerea;  
-contravenientul a achitat amenda în termen de 15 zile.  

1. Dacă s-a primit plângerea:  
a) menţionează în registrul de evidenţă a proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor;  
b)înaintează plângerea de îndată organului competent să o soluţioneze;  
c)înregistrează în registrul de evidenţă a plângerilor în cazul când Poliţia Locală este competentă 

să o soluţioneze;  
2. Dacă nu s-a primit plângerea în circa 20 de zile de la comunicarea procesului-verbal, originalul 
acestuia va fi înaintat organului competent să execute amenda, făcându-se menţiune în registrul de 
evidenţă a proceselor-verbale.  
3. Dacă contravenientul a achitat amenda în termen de 15 zile – procesul-verbal nu se mai trimite 
spre executare, făcând menţiunea corespunzătoare în registru, la rubrica „observaţii”, iar originalul 
procesului-verbal, chitanţele de plată şi celelalte lucrări privind aceeaşi cauză, se clasează.  
- procedează în acelaşi mod şi cu procesele-verbale de constatare a contravenţiei la care 
contravenientul s-a angajat să plătească amenda în 48 ore şi a trimis la timp chitanţa de plată. 

Art.37.  În domeniul Comunicaţii – Informatizare, poliţia locală are următoarele atribuţii: 
(1)-organizează şi răspunde de funcţionarea neîntreruptă a legăturilor prin toate categoriile de 
mijloace de comunicaţii şi informatică, precum şi transmiterea la timp a documentelor operative prin 
sistemul de comunicaţie;  
(2)-controlează şi asigură cunoaşterea permanentă a situaţiei mijloacelor de comunicaţie şi 
informatică din instituţie;  
(3)-asigură înzestrarea unităţii cu tehnică de comunicaţii şi informatică, menţinerea lor în perfectă 
stare de funcţionare, controlează exploatarea, întreţinerea, depozitarea şi ţinerea evidenţei 
materialelor de comunicaţie şi informatică;  
(4)-execută inventarierea anuală a mijloacelor de comunicaţii şi informatică şi propune măsuri pentru 
efectuarea casărilor;  
(5)-organizează exploatarea corectă a mijloacelor de comunicaţie şi informatică şi a protecţiei lor 
împotriva bruiajului radio;  
(6)-organizează primirea şi transmiterea cu prioritate a semnalelor de alarmare şi înştiinţare a 
personalului prin sistemul de comunicaţii şi informatică;  
(7)-controlează la termenele şi în condiţiile stabilite prin instrucţiuni, ţinerea corectă a evidenţei 
existente pe teren, modul de depozitare şi conservare şi întreţinerea bunurilor materiale de resort, 
precum şi în depozit;  



(8)-cercetează cazurile de abateri care pun în pericol integritatea materialelor de comunicaţii şi 
informatică;  
(9)-dezvoltarea sistemelor informatice prin cerinţe de îmbunătăţire;  
(10)-administrarea bazelor de date şi a reţelelor de calculatoare;  
(11)-gestionează versiunile aplicaţiilor software instalate în sistem, atât aplicaţii de bază cât şi 
specifice;  
(12)-realizează, modernizează şi ţine la zi pagina de internet a instituţiei;  
(13)-oferă asistenţă tehnică de specialitate pentru compartimentele din direcţie;  
(14)-centralizează solicitările, analizează şi propune necesarul noilor elemente informatice şi 
elaborează soluţiile optime de achiziţie;  
(15)-participă la recepţia calitativă a elementelor de tehnică de calcul achiziţionate pentru toate 
serviciile direcţiei;  
(16)-asigură realizarea măsurilor prevăzute de Legea 161/2003 cu privire la transparenţa în 
administrarea informaţiilor şi serviciilor publice prin mijloace electronice;  
(17)-acordă asistenţă la întocmirea şi derularea contractelor de revizie, reţea, achiziţii calculatoare şi 
periferice;  
(18)-asigură respectarea de către personalul autorizat a prevederilor protocoalelor încheiate cu 
deţinătorii legali ai bazelor de date (M.A.I.);  
(19)-coordonează realizarea reţelelor de calculatoare şi migrarea echipamentelor în cadrul instituţiei;  
(20)-colaborează cu serviciile corespondente din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului 
Local Campina;  
(21)-organizează cursuri de instruire a personalului instituţiei ce utilizează echipamente de calcul, pe 
măsura introducerii acestora în activitatea compartimentelor direcţiei; :  
(22)-asigură respectarea prevederilor legale privind publicarea de date şi protecţia datelor cu caracter 
personal.  
(23)-pune în funcţie echipamentele şi tehnica de calcul şi configurează echipamentele instalate;  
(24)-ia măsuri pentru asigurarea comunicaţiilor permanente în şi între toate structurile Direcţiei;  
(25)-implementează şi menţine protecţia sistemelor informatice la atacuri specifice;  

Art.38. Parc auto, armament şi muniţie 
(1)-evidenţa operativă a parcului auto;  
(2)-centralizarea consumului de carburanţi, piese de schimb, accesorii etc;  
(3)-întocmirea foilor de parcurs şi a FAZ-urilor, avizarea foilor de parcurs; 
(4)-gestionarea bonurilor valorice de carburant auto;  
(5)-întocmirea solicitărilor de bonuri valorice de carburant auto;  
(6)-întocmirea lunară a bonurilor de consum de carburant auto;  
(7)-asigurarea garării zilnice a autovehiculelor;  
(8)-asigurarea condiţiilor de securitate necesare autovehiculelor ce se află în conservare;  
(9)-respectarea normelor de securitate, sănătate a muncii şi PSI;  
(10)-întocmirea de referate de necesitate în vederea achiziţionării de anvelope auto, acumulatori auto, 
accesorii auto;derularea contractelor necesare bunei desfăşurări a activităţii proprii;  
(11)-recepţionarea lucrărilor pe linie de reparaţii şi service auto;  
(12)-programarea reviziilor şi inspecţiilor tehnice periodice;  
(13)-stabilirea zilnică a stării tehnice a autovehiculelor;  
(14)-propuneri de disponibilizare, casare şi valorificare a autoturismelor;  
(15)-asigurarea stării de curăţenie şi imagine a tuturor autovehiculelor;  
(16)-întocmirea referatelor de necesitate pentru bunurile, lucrările şi serviciile necesare activităţii 
administrative;  
(17)-stabilirea periodică a consumurilor reale de carburant;  
(18)-asigurarea procedurilor de înmatriculare / radiere a autovehiculelor;  
(19)-controlează şi îndrumă activitatea de depozitare, conservare şi întreţinere a tehnicii, exploatarea, 
evidenţa şi păstrarea în condiţii de deplină siguranţă a armamentului şi muniţiilor pe baza 
reglementărilor în vigoare;  
(20)-răspunde de asigurarea cu materiale de resortul Armament geniu - chimic;  
(21)-ia măsuri ca muniţia distribuită pentru trageri să fie în bună stare de funcţionare şi imediat după 
terminarea tragerilor organizează primirea tuburilor trase a muniţiilor rămase neconsumate conform 
procesului-verbal justificativ. 
 
 



Art.39. Arhiva Direcţiei Poliţiei Locale Câmpina 
(1)-preluarea dosarelor de la creatorii de documente;  
(2)-selecţionarea periodică a arhivei generale;  
(3)-evidenţierea tuturor documentelor intrate şi ieşite din arhivă;  
(4)-punerea la dispoziţia salariaţilor a documentelor din arhiva generală;  
(5)-reactualizarea periodică a nomenclatorului arhivistic al dosarelor şi a ghidurilor de depozit;  
(6)-predarea la Arhivele Naţionale a dosarelor cu termen de păstrare „permanent”.  
 

 
 

CAPITOLUL VI  
DOTAREA ŞI FINANŢAREA DIRECŢIEI             

POLIŢIA LOCALĂ 
 

Art.40. (1) Personalul Poliţiei Locale este dotat cu uniformă, însemne distinctive, mijloace 
individuale de apărare, intervenţie şi imobilizare care se acordă gratuit din resursele financiare ale 
instituţiei.  
(2) În timpul serviciului, poliţiştii locali şi personalul contractual din Poliţia Locală cu atribuţii în 
domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local, poartă uniformă şi exercită atribuţiile 
prevăzute în fişa postului, potrivit prevederilor legale.  

Art.41. (1) Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul asigurării ordinii şi liniştii publice, care au 
obţinut certificatul de absolvire a programului de formare iniţială prevăzut la art.18, alin. (1) şi (2) 
din Legea 155/2010, precum şi personalul contractual care desfăşoară activităţi de pază şi care a fost 
atestat profesional potrivit prevederilor Legii nr.333/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 
pot fi dotaţi cu arme letale de apărare şi pază sau cu arme neletale destinate pentru autoapărare, în 
vederea desfăşurării activităţilor specifice, cu aplicarea corespunzătoare a art.69 si 70 din Legea 
nr.295/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  
(2) Dotarea individuală a personalului şi asigurarea cu armament, muniţii şi mijloace de acţiune 
iritant-lacrimogenă, se stabilesc în strictă conformitate cu prevederile normelor, al tabelelor de 
înzestrare şi cu dispoziţiile tehnice de aplicare a acestora.  

Art.42. (1) Direcţia Poliţiei Locale Câmpina preia în condiţiile legii, patrimoniul serviciului 
public Direcţia Poliţia Comunitară Câmpina.  
(2) Drepturile şi obligaţiile rezultate din contractele încheiate de Directia Poliţia Comunitară, se 
preiau de către Direcţia Poliţia Locală Câmpina în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a 
Regulamentului Cadru, în limita efectivului existent.  
(3) În situaţia în care efectivele Direcţiei sunt insuficiente, obiectivele asigurate cu pază de personalul 
Poliţiei Locale vor fi asigurate cu alte sisteme de securitate, conform legii.  
(4) Asigurarea tehnico – materială a instituţiei se realizează conform reglementărilor proprii, stabilite 
prin hotărâri ale Consiliului Local Câmpina.  

Art.43. (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Direcţiei Poliţiei Locale Câmpina, 
care funcţionează ca directie in cadrul Primariei Municipiului Câmpina, se asigură din bugetul local 
şi din venituri proprii. 
(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei se fundamentează conform reglementărilor în vigoare 
şi face parte din bugetul Municipiului Câmpina.  
(3) Direcţia în completarea surselor bugetare alocate din bugetul local al Municipiului Campina, 
poate obţine şi venituri proprii, în condiţiile prevăzute de lege.  
(4) Veniturile proprii se încasează prin Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului 
Câmpina, potrivit prevederilor legale în vigoare. 
(5) Direcţia Poliţiei Locale poate primi donaţii şi sponsorizări în condiţiile prevăzute de lege.  

Art.44. Angajarea şi efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate în buget se 
aprobă de către directorul Directiei Politiei Locale, Directorul Economic al Primariei Municipiului 
Câmpina, aprobate de catre Primarul Municipiului Câmpina. 

 
 
 



 

CAPITOLUL VII  
 

DREPTURI ŞI RECOMPENSE CE SE POT 
ACORDA PERSONALULUI DIN CADRUL 

DIRECŢIEI POLIŢIA LOCALĂ 
 

 Art.45. (1) Recompensarea poliţiştilor locali se realizează în scopul recunoaşterii publice în 
cadrul comunităţii profesionale şi în societate, dacă este cazul, a meritelor celor care se evidenţiază în 
îndeplinirea atribuţiilor, a misiunilor sau pe timpul acţiunilor organizate în zona de competenţă a 
poliţiei locale. 
 (2) Recompensele au caracter moral sau material, după caz. 
 (3) Recompensarea poliţiştilor locali trebuie să se bazeze pe principii care vizează 
obiectivitatea, echitatea şi principialitatea acordaării recompenselor. 

Art.46. La stabilirea şi acordarea de recompense sau la formularea de propuneri în acest sens 
se au în vedere următoarele elemente:  

a) comportamentul poliţistului local; 
b) prestaţia profesională generală a poliţistului local şi modul de îndeplinire a 

atribuţiilor/misiunilor;  
c) efectul motivator pe care recompensarea îl poate produce asupra celorlalţi poliţişti locali;  
d) posibilitatea ca recompensa acordată să determine eficientizarea activităţii poliţistului 

local.  
Art.47. Recompensele care se pot acorda poliţiştilor locali sunt următoarele:  
a) ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior, precede acordarea unei alte  

recompense. Se acordă, pe timpul perioadei cât sancţiunea îşi produce efectele şi determină încetarea 
imediată a acestora. Se acordă de şeful care a aplicat sancţiunea disciplinară ce urmează a fi ridicată 
sau de către noul şef care îndeplineşte atribuţiile aceleiaşi funcţii. În situaţia în care poliţistul local a 
fost mutat, ridicarea sancţiunii se acordă ca recompensă de către şeful care îndeplineşte funcţia 
similară celui care a aplicat sancţiunea disciplinară;  

b) felicitările – pot fi scrise sau verbale, se acordă pentru îndeplinirea deosebită a atribuţiilor 
şi a misiunilor şi se aduc la cunoştinţă individual sau în faţa personalului;  

c) titlurile de onoare – se conferă poliţiştilor locali pentru acte de eroism, curaj deosebit, 
devotament şi pentru merite deosebite în îndeplinirea unor atribuţii sau a unor misiuni; 

d) însemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, a insignelor sau altele  şi diplomele de merit – se 
acordă pentru obţinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competiţii sportive, 
manifestări cultural-artistice şi sociale cu prilejul unor aniversări şi la finalizarea unor 
acţiuni/misiuni;  

e) recompensele materiale – se acordă poliţiştilor locali care s-au evidenţiat prin obţinerea de 
rezultate exemplare în activitate, în conformitate cu Legea-cadru privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice.  

Art.48. Modalitatea de acordare a asistenţei juridice, precum şi cuantumul acesteia se 
stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin hotărâre a autorităţii 
deliberative, la propunerea primarului.  

Art.49. (1) Poliţiştii locali au dreptul la despăgubiri de viaţă, de sănătate şi de bunuri, pentru 
daunele suferite în exercitarea atribuţiilor de serviciu.  

(2) Asigurarea despăgubirilor prevăzute la alin. (1) implică acordarea unor sume de bani 
pentru poliţiştii locali sau, în cazul decesului, pentru familiile acestora, în situaţia producerii 
riscurilor specifice activităţii de poliţie locală.  

Art.50. (1) Despăgubirile se acordă, în limita bugetului aprobat de Consiliul Local Câmpina,  
pentru următoarele categorii de riscuri:  

a) rănirea poliţistului 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 următoarele semnificaţii: 
a) poliţist local rănit - poliţistul local supus în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor 

de serviciu, independent de voinţa lui, efectelor unor cauze vătămătoare, în urma cărora îi este 
afectată integritatea anatomică şi/sau funcţională a organismului;  

b) poliţist local invalid – poliţistul local rănit clasat inapt pentru îndeplinirea atribuţiilor de 
serviciu de către comisiile de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă;  

c) poliţist local decedat - poliţistul local care şi-a pierdut viaţa, în urma unui accident, în 
timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu;  

d) bun - construcţii cu destinaţia de locuit pentru poliţist şi familia sa, precum şi anexele 
acestora, vehicule aflate în proprietatea sau folosinţa poliţistului.  

Art.51. (1) Despăgubirile acordate în situaţia producerii riscului prevăzut la art. 50 alin.(1) lit. 
a) acoperă în limita bugetului aprobat de Consiliul Local Câmpina, toate cheltuielile legate de: 

a) tratamentul în ţară sau în străinătate, în cazul în care acesta nu poate fi efectuat în ţară;  
b) tratamentul de recuperare în unităţi medicale din ţară sau străinătate;  

  c) protezele, ortezele şi alte dispozitive medicale de profil din ţară sau străinătate;  
d) transportul dus-întors până la/de la unitatea medicală care va asigura efectuarea 

tratamentului, atât pentru poliţistul local, cât şi pentru însoţitor, când situaţia impune.  
(2) În situaţia producerii unuia dintre riscurile prevăzute la art. 50 alin.(1) lit. b) - d), 

poliţistului local i se acordă în limita bugetului aprobat de Consiliul Local Câmpina despăgubiri în 
sumă de:  

a) pentru invaliditate de gradul I -10.000 euro, echivalent în lei la data plăţii;  
b) pentru invaliditate de gradul al II-lea - 8.000 euro, echivalent în lei la data plăţii; 
c) pentru invaliditate de gradul al III-lea - 6.000 euro, echivalent în lei la data plăţii.  
(3) Despăgubirea acordată în situaţia producerii riscului prevăzut la art.50 alin.(1) lit. e) 

constă într-o sumă de până la 20.000 euro, echivalent în lei la data plăţii, şi se plăteşte familiei 
poliţistului local decedat.  

(4) Despăgubirea acordată în situaţia producerii riscului prevăzut la art. 50  alin.(1) lit. f) nu 
poate depăşi suma necesară pentru aducerea bunului în starea iniţială sau înlocuirii acestuia în caz de 
distrugere.  

Art.52. (1) Despăgubirile acordate în baza prezentului Regulament constituie forme de sprijin 
cu destinaţie specială.  

(2) Despăgubirile prevăzute la art. 51 se acordă pentru fiecare eveniment asigurat în parte.  
(3) Despăgubirile prevăzute la art. 51 alin. (4) nu se acordă în cazul în care prejudiciul 

prevăzut la art. 50 alin. (1) lit. f) este acoperit parţial sau în totalitate ca urmare a existenţei unei 
asigurări în sistemul privat.  

Art.53. Pentru toate sumele de bani plătite ca despăgubiri în temeiul prezentului regulament, 
Primăria Municipiului Câmpina va iniţia demersuri pentru recuperarea sumelor plătite de la 
persoanele care se fac vinovate de producerea prejudiciilor.  
 



CAPITOLUL VIII 
 

MIJLOACELE DIN DOTAREA 
DIRECŢIEI POLIŢIA LOCALĂ 

 
 

Art.54. (1) Poliţiştii locali şi personalul contractual din poliţia locală cu atribuţii în domeniul 
pazei bunurilor şi obiectivelor de interes local au dreptul la uniformă de serviciu de protecţie 
specifică locului şi condiţiilor de desfăşurare a serviciului, care se acordă gratuit din resursele 
financiare ale Primăriei Municipiului Câmpina. 

(2) Articolele din care se compune uniforma şi durata maximă de uzură sunt prevăzute în 
anexa nr. 3. 

(3) Descrierea uniformei de serviciu, a legitimaţiei de serviciu şi a însemnelor distinctive de 
ierarhizare ale poliţiştilor locali şi ale personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei 
bunurilor şi a obiectivelor de interes local sunt prevăzute în anexa nr. 4. 

(4) Uniforma şi însemnele distinctive se poartă în timpul executării serviciului, precum şi pe 
timpul deplasării până la serviciu şi de la serviciu la domiciliu sau la reşedinţă, după caz.  

Art.55. – În vederea procurării de arme şi muniţii pentru dotarea personalului propriu, poliţia 
locală trebuie să obţină, în prealabil, autorizaţiile pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi a 
muniţiilor, în condiţiile art. 68 din Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  

Art.56. Evidenţele şi modul de păstrare şi asigurare a securităţii armelor şi a muniţiilor 
deţinute de poliţia locală se realizează în condiţiile art. 68 din Legea nr. 295/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a prezentului regulament. 

Art.57.  (1) Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul asigurării ordinii şi liniştii publice care au 
obţinut certificatul de absolvire a programului de formare iniţială, pot fi dotaţi cu arme letale de 
apărare şi pază sau cu arme neletale destinate pentru autoapărare, în vederea desfăşurării activităţilor 
specifice, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 69 şi art. 70 din Legea nr. 295/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

(2) Personalul contractual care desfăşoară activităţi de pază şi care a fost atestat profesional 
potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare poate fi dotat cu 
arme letale de apărare şi pază sau cu arme neletale destinate pentru autoapărare, în vederea 
desfăşurării activităţilor specifice, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 69, art. 70 din 
Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare.   

Art.58. (1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţiştii locali şi personalul contractual cu 
atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local, pot purta în timpul serviciului 
o singură armă din dotare precum şi cantitatea de cel mult 12 cartuşe.  

(2) Arma prevăzută la alin. (1) poate fi purtată numai de către titular, cu îndeplinirea 
condiţiilor prevăzute la art. 33 alin. (3) din Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

Art.59.  În vederea asigurării manipulării armamentului din dotare, în condiţii de securitate, 
Direcţia Poliţia Locală este obligată să:  

a) să desfăşoare activităţi de verificare a personalului dotat cu arme şi muniţii, precum şi a 
stării tehnice a armelor şi a muniţiilor, în condiţiile art. 71 din Legea nr. 295/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

b) să prezinte la solicitarea inspectoratului de poliţie judeţean, respectiv Direcţiei Generale de 
Poliţie a Municipiului Câmpina, fiecare armă letală de apărare şi pază deţinută, împreună cu câte 5 
cartuşe corespunzătoare calibrului fiecărei arme, în vederea înregistrării proiectilului şi a tubului-
martor în evidenţele operative ale Inspectoratului General al Poliţiei Române.  

Art.60.  Directorul direcţiei poliţiei locale trebuie să ia măsurile ce se impun pentru 
organizarea unei evidenţe riguroase a armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant – 
lacrimogenă din dotarea personalului şi a structurilor proprii, păstrarea în condiţii de deplină 
siguranţă, portul, manipularea şi folosirea lor în strictă conformitate cu dispoziţiile legale, în scopul 
prevenirii pierderii, sustragerii, înstrăinării, degradării şi producerii de accidente sau orice alte 
evenimente negative, potrivit legilor, ordinelor şi instrucţiunilor de specialitate în vigoare.  



Art.61. (1) Locurile de păstrare a armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune 
iritant – lacrimogenă din dotarea personalului şi a structurilor proprii, precum şi gestionarea 
materialelor respective se stabilesc la începutul fiecărui an calendaristic şi ori de câte ori este necesar, 
prin dispoziţia primarului.  

(2) Dotarea individuală a personalului şi asigurarea cu armament, muniţii şi mijloace cu  
acţiune iritant – lacrimogenă se stabilesc în strictă conformitate cu prevederile normelor, al tabelelor 
de înzestrare şi cu dispoziţiile tehnice de aplicare a acestora.  

Art.62. (1) O dată cu primirea  armamentului, a muniţiei şi a mijloacelor cu acţiune iritant – 
lacrimogenă, personalul se instruieşte de către şefii nemijlociţi asupra modului de predare-primire, 
purtare şi păstrare, funcţionare, asupra regulilor de mânuire, a condiţiilor legale în care se poate face 
uz de armă şi a măsurilor de prevenire şi limitare a accidentelor.  

(2) Înaintea şi după executarea misiunilor, a şedinţelor de pregătire şi tragere, de instrucţie şi 
a altor activităţi la care se folosesc armamentul şi muniţiile, se verifică existenţa şi starea tehnică a 
acestora precum şi modul cum sunt cunoscute şi respectate regulile de păstrare, purtare şi manipulare 
a lor.  

Art.63. Personalul care are în dotare armament, muniţii şi mijloace cu acţiune iritant – 
lacrimogenă, precum şi cel care participă la exploatarea acestor categorii de bunuri materiale, este 
obligat să respecte regulile prevăzute în precizările şi dispoziţiile tehnice specifice, precum şi pe cele 
stabilite în documentaţia tehnică a fiecărui mijloc în parte. Pe timpul îndeplinirii misiunilor 
personalul este obligat să manifeste maximum de vigilenţă în scopul înlăturării oricărei posibilităţi de 
sustragere, înstrăinare sau folosire de către persoane neautorizate, ori de producere a unor accidente 
sau alte evenimente negative.  

Art.64. (1) Armamentul, muniţiile şi mijloacele cu acţiune iritant – lacrimogenă se păstrează 
în încăperi special destinate, care prezintă o deplină siguranţă şi au amenajate dulapuri rastel, fişete 
sau lăzi din metal, prevăzute cu un sistem de închidere sigură, încuiate şi sigilate.  

(2) Un rând de chei de la sistemul de închidere ale acestor încăperi se păstrează permanent, în 
plicuri sau cutii sigilate la ofiţerul de serviciu.  

Art.65.  (1) Încăperile destinate păstrării armamentului, muniţiilor şi mijloacelor cu acţiune 
iritant – lacrimogenă trebuie prevăzute cu gratii şi grilaje, montate la toate ferestrele şi uşile de acces, 
iar gurile de aerisire cu plase sau site metalice. În situaţia în care uşile de acces sunt confecţionate din 
metal de cel puţin 5 mm grosime, nu este obligatorie montarea grilajelor. 

(2) Uşile şi grilajele sunt prevăzute cu câte două încuietori sigure.  
(3) Grosimea barelor gratiilor şi a grilajelor trebuie să fie de minim 10 mm, iar dimensiunile 

maxime ale ochiurilor acestora de 150x150 mm. Gratiile şi grilajele trebuie să fie încastrate în zid, iar 
balamalele se montează astfel încât să nu permită scoaterea lor.  

(4) Zilnic, la începutul şi la terminarea programului de lucru, gestionarul bunurilor materiale 
verifică starea sigiliilor şi a sistemului de alarmă.  

(5) Directorul poliţiei locale este obligat sa facă demersurile legale pentru asigurarea 
condiţiilor de păstrare regulamentară pentru armament şi muniţie.  

Art.66. (1) Uşile de acces în depozitele, magaziile şi încăperile unde se păstrează armament, 
muniţii şi mijloace cu acţiune iritant-lacrimogenă, precum şi ferestrele acestora, trebuie prevăzute cu 
sisteme de alarmă contra efracţiei.  

(2) Sistemele de alarmare trebuie cuplate  la camera  ofiţerului  de serviciu.  
Art.67.  (1) Pe timpul cât nu se află asupra poliţiştilor locali şi asupra personalului 

contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local, armamentul şi 
muniţia din  dotarea individuală, precum şi mijloacele cu acţiune iritant-lacrimogenă, se păstrează în 
încăperi special amenajate sau la ofiţerul de serviciu. Armamentul se păstrează în rastele, fişete sau 
lăzi metalice prevăzute cu tabele aprobate de şefii poliţiilor locale ce cuprind seria armamentului şi 
deţinătorul.  

(2) Muniţia se păstrează în încăperi separate de armament, în lăzi metalice prevăzute  cu 
încuietori adecvate. În documentul de predare-primire a serviciului de zi se consemnează  cantitativ, 
armamentul şi muniţia  existente la ofiţerul de serviciu.  

(3) Acolo unde nu se pot asigura încăperi separate, muniţia şi mijloacele cu acţiune iritant-
lacrimogenă se păstrează în aceeaşi cameră cu armamentul, în lăzi metalice separate, având  
grosimea pereţilor de cel puţin 3 mm, prevăzute cu încuietori sigure. Mijloacele cu acţiune iritant-
lacrimogenă se păstrează  în ambalajele originale.  



Art.68.  Pistoalele şi muniţia aferente din dotarea structurilor poliţiei locale care nu au 
organizat serviciul de zi permanent, se păstrează în spaţii special amenajate, unde  este organizat 
serviciu de zi permanent şi sunt  asigurate condiţii pentru păstrarea în deplină siguranţă.  

Art.69.  Distribuirea  armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-
lacrimogenă din dotarea personalului poliţiei locale cu drept de utilizare a acestor mijloace de 
apărare, precum şi retragerea  acestora se fac,  indiferent de situaţie, pe bază de tichet înlocuitor, 
semnătură în registrul special destinat şi/sau  documente  justificative.  

Art.70.  Predarea armamentului şi a muniţiilor se face numai personalului nominalizat sau 
înlocuitorilor  de drept ai acestora.  

Art.71.  (1) Tichetele înlocuitoare pentru predarea -primirea armamentului şi a muniţiilor din 
dotarea individuală a personalului,  se iau în evidenţă în registrele special destinate lucrului cu 
documente clasificate.  

(2) Tichetele înlocuitoare se eliberează separat pentru predarea - primirea armamentului, 
respectiv a muniţiilor din  dotare şi cuprind următoarele  menţiuni: denumirea poliţiei locale, gradul, 
numele şi prenumele poliţiştilor locali şi a personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei 
bunurilor şi a obiectivelor de interes local, tipul şi seria armei, respectiv numărul de cartuşe, 
semnătura directorului poliţiei locale cu ştampila unităţii, precum şi semnătura de primire a 
posesorului.  

(3) Cu ocazia inventarierii documentelor  clasificate, la controale, convocări şi alte asemenea 
activităţi, se verifică  existenţa şi starea tichetelor şi se iau măsuri de înlocuire a celor 
necorespunzătoare.  

Art.72. (1) Portul  armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant – lacrimogenă 
din dotarea individuală a personalului este permis  numai în interes de  serviciu, cu aprobarea  
directorului poliţiei locale din care fac parte.  

(2) La terminarea misiunii sau a serviciului, armamentul, muniţiile şi mijloacele cu acţiune 
iritant – lacrimogenă se predau ofiţerilor de serviciu, de la care au fost primite.  

Art.73.  (1) La uniforma de serviciu, pistolul se poartă, în mod obligatoriu, numai în toc, pe 
centură.  

(2) Încărcătoarele cu cartuşe se păstrează, unul introdus în pistol, iar celălalt în locaşul 
prevăzut din tocul de purtare.  

Art.74. (1) Pierderea, sustragerea, înstrăinarea, degradarea sau folosirea abuzivă a 
armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor  cu acţiune  iritant - lacrimogenă din dotare, constituie 
evenimente deosebite, abateri de la normele legale, ordinea interioară şi disciplină, care atrag, potrivit 
legii, după caz, răspunderea materială, disciplinară sau penală.  

(2) Cazurile de pierdere, sustragere, înstrăinare, degradare sau folosire abuzivă  a 
armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenă, se raportează imediat, pe 
cale ierarhică, iar şefii compartimentelor funcţionale, împreună cu persoanele desemnate dispun 
măsuri de cercetare pentru elucidarea completă a cazurilor şi sancţionarea celor vinovaţi, potrivit 
competenţelor.  

Art.75. Directorul poliţiei locale dispune retragerea armamentului şi a muniţiilor din dotarea 
personalului care se află în cercetare penală, dacă se constată că prezintă pericol pentru siguranţa 
proprie sau a altor persoane ori în alte situaţii care impun această măsură.  

Art.76. Poliţia locală care deţine bunuri, valori, suporturi de stocare a documentelor, a datelor 
şi a informaţiilor secret de stat, trebuie să asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protecţie şi 
sistemele de alarmă împotriva efracţiei în locurile de păstrare, depozitare şi manipulare a acestora.  

Art.77.  Normele de dotare cu armament şi mijloace specifice de protecţie a poliţiştilor locali 
şi a personalului cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local sunt 
prevăzute în anexa nr. 5. 
 



CAPITOLUL IX 

DISPOZIȚII FINALE  
Art.78.  În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu prevăzute de prezentul regulament, personalul 

Direcţiei Poliţiei Locale Câmpina îşi exercită competenţa exclusiv pe raza municipiului Câmpina.  
Art.79. Toate compartimentele şi personalul din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale au obligaţia:  

(1)-să asigure realizarea la timp şi de calitate a tuturor sarcinilor stabilite de conducerea Direcţiei 
Poliţiei Locale;  
(2)-să manifeste fermitate în aplicarea legilor şi solicitudine faţă de organele centrale sau locale cu 
care colaborează sau care cer sprijin în rezolvarea unor probleme din domeniile de activitate ale 
Direcţiei Poliţiei Locale;  
(3)-să manifeste solicitudine faţă de toţi cetăţenii care se adresează Direcţiei Poliţiei Locale prin 
audienţe, cereri, sesizări sau reclamaţii în vederea rezolvării acestora potrivit dispoziţiilor legale în 
vigoare;  
(4)-să nu divulge datele sau informaţiile la care a avut acces decât în condiţiile legii.  

Art.80. Pentru reprezentarea propriilor interese în relaţiile cu administraţia publică şi 
instituţiile/autorităţile statului, funcţionarii publici şi personalul contractual se pot asocia în condiţiile 
legii.  

Art.81. Atribuţiile stabilite prin prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al 
Direcţiei Poliţiei Locale se detaliază pentru fiecare post din structura organizatorică prin Fişa 
postului.  
(1)-Obligativitatea întocmirii fişelor de post revine conducătorilor ierarhici ai structurilor pe care 
aceştia le coordonează.  
(2)-Fişele posturilor vor fi elaborate sau modificate după caz, în conformitate cu prevederile 
prezentului Regulament, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia.  
(3)-În cazul modificării prezentului Regulament, fişele posturilor se vor actualiza corespunzător în 
termen de 30 de zile de la data modificării.  

Art.82. Prevederile prezentului Regulament se completează cu orice alte dispoziţii legale care 
privesc organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Direcţiei Poliţiei Locale.  

Art.83. Conducătorii compartimentelor din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale sunt obligaţi să 
asigure cunoaşterea şi însuşirea de către întregul personal din subordine, a prezentului Regulament.  

Art.84. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea disciplinară 
prevăzută de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici sau, după caz, Legea nr. 
53/2003 – Codul muncii.  

Art.85. Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării sale prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Câmpina şi îşi produce efecte faţă de toţi angajaţii din momentul 
încunoştinţării acestora. 

Art.86. La data intrării în vigoare prezentului Regulament, se abrogă orice alte dispoziţii 
contrare. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             ANEXA NR.1 
                                                                                  la Regulamentul de organizare şi funcţionare 

                                                                                       al Direcţiei Poliţia locală a municipiului Câmpina 
DIRECŢIA POLIŢIA LOCALĂ 

          

  
Total    44 
Funcţionari publici 41 
Personal contractual   3 

DIRECTOR        1 

 
SERVICIUL CONTROL, 

CIRCULAŢIE PE DRUMURILE PUBLICE, 
BLOCĂRI-RIDICĂRI AUTO ŞI MAŞINI 

ABANDONATE 
 

1 

COMPARTIMENT 
CONTROL COMERCIAL, 

DISCIPLINĂ ÎN 
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STRADAL, PROTECŢIA 
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POPULAŢIEI 

 
4 

 
 
 

COMPARTIMENT ORDINE 
PUBLICĂ 
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29 
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6 
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                                                                ANEXA NR.2 
            la Regulamentul de organizare şi funcţionare 

                                                                                     al Direcţiei Poliţia locală a municipiului Câmpina 
                        
 

STRUCTURA DE PERSONAL A DIRECŢIEI POLIŢIA LOCALĂ 
 

 
Nr. 
crt. 

 
Nume şi prenume 

 
 

 
Funcţia 

 
Atribuţii 

1 Gheorghe Carmen Daniela Director  
2 Nistor Irina Mihaela Şef Serviciu  
3 Bărbulescu Ion   Coordonator compartiment 

comercial 
 Atribuţii control comercial 

4 Brezeanu Mariana   Atribuţii control urbanism şi afişaj 
stradal 

5 Ţintă Ghiocel   Atribuţii control domeniul public si 
privat, protecţia mediului 

6 Moldoveanu Ioana   Atribuţii control evidenţa 
populaţiei 

7 Buldan Ion Dorin   Coordonator compartiment 
circulaţie 

8 Dumitraşcu Constantin   Atribuţii circulaţie pe drumurile 
publice 

9 Baciu Cristian   Atribuţii circulaţie pe drumurile 
publice 

10 Olaru Constantin   Coordonator compartiment ordine 
publică şi pază obiective 

11 Negoescu Ionuţ   Îndrumător schimb 
12 Stoian Angelica   Poliţist local ordine şi linişte 

publică 
13 Duţă Ionuţ   Poliţist local ordine şi linişte 

publică 
14 Văcaru Mariana   Poliţist local ordine şi linişte 

publică 
15 Lazăr Angelo Silviu   Poliţist local ordine şi linişte 

publică 
16 Clinci Adrian   Îndrumător schimb 
17 Grosu Adrian Giani   Poliţist local ordine şi linişte 

publică 
18 Georgescu Mitică   Poliţist local ordine şi linişte 

publică 
19 Dobre Doina Georgeta   Poliţist local ordine şi linişte 

publică 
20 Lamba Carmen Lavinia   Poliţist local ordine şi linişte 

publică 



21 Zotescu Gheorghe Cristinel   Îndrumător schimb 
22 Florea Radu   Poliţist local ordine şi linişte 

publică 
23 Petre Geanina Aluisa   Poliţist local ordine şi linişte 

publică 
24 Şonea Marius Octavian   Poliţist local ordine şi linişte 

publică 
25 Grosu Livioara   Poliţist local ordine şi linişte 

publică 
26 Geană Marian Constantin   Poliţist local ordine şi linişte 

publică 
27 Nedelcu Felix Justin   Îndrumător schimb 
28 Grosu Amalia   Poliţist local ordine şi linişte 

publică 
29 Radu Paula Cristina   Poliţist local ordine şi linişte 

publică 
30 Moise Gheorghe   Poliţist local ordine şi linişte 

publică 
31 Tuţică Florin Octavian   Poliţist local ordine şi linişte 

publică 
32 Vintilă Ciprian Ştefan   Personal contractual pază obiectiv 
33 Rusu Marian   Personal contractual pază obiectiv 
34 Pop Romulus   Personal contractual pază obiectiv 
35 Chivu Irinel   Responsabil cu ordinea şi liniştea 

publică obiectiv Primărie 
36 Popescu Adrian Vasile   Responsabil cu ordinea şi liniştea 

publică obiectiv Primărie 
37 Pană Maria Cristina   Responsabil cu ordinea şi liniştea 

publică obiectiv Primărie 
38 Mincu Iuliana   Responsabil cu ordinea şi liniştea 

publică obiectiv Primărie 
39 Ion Gheorghe   Responsabil cu ordinea şi liniştea 

publică obiectiv Primărie 
40 Radu Doina   Coordonator compartiment relaţii 

cu publicul, dispecerat 
 Dispecer 

41 Bănică Elena Liliana   Dispecer 
42 Dragomir Carmen   Dispecer 
43 Olaru Ovidiu Răzvan   Dispecer 
44 Goran Gheorghe Sorin   Poliţist local ordine şi linişte 

publică 
 Dispecer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                         ANEXA NR.3 
                                                                                           la Regulamentul de organizare şi funcţionare 
                                                                                     al Direcţiei Poliţia locală a municipiului Câmpina 
 

Articolele din care se compune uniforma poliţiştilor locali şi a personalului 
contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local 

şi durata maximă de uzură 
 

 
Nr. 
crt. 

 
Denumirea articolului 

 

 
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 Cămaşă ½ 
12 Cămaşă-bluză 1 
13 Scurtă de 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 îmblanită 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 şi şepcuţă 1 
28 Ecuson 1 
29 Insignă pentru piept 1 
30 Epoleţi - 
31 Portcătuşe din piele  6 
32 Fes 1 
33 Vestă 1 
34 Tricou ½ 

 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. 
 
 
 
 



                                                                                                                        ANEXA NR. 4 
                                                                                         la Regulamentul de organizare şi funcţionare 
                                                                                     al Direcţiei Poliţia locală a municipiului Câmpina 
 

 
Descrierea uniformei de serviciu, a legitimaţiei de serviciu şi a însemnelor distinctive 

de ierarhizare ale poliţiştilor locali şi ale personalului contractual cu atribuţii în 
domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local 

 
 

A. Uniforma de serviciu  
Uniforma de serviciu pentru personalul poliţiei locale este confecţionată în varianta vară-iarnăşi se 

compune din:  

1, 2. Haina / sacou se confecţionează din stofă de culoare neagră, în varianta de vară, respectiv 
iarnă.  

Croiala este dreaptă, puţin cambrată în talie (pentru a acoperi în întregime bazinul), şi 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 cămaşă de culoare bleu şi cravată 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 cusătură. 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 clapăşi 
nasture. 

 Pantalonul se confecţionează cu betelie obişnuită şi este prevăzut cu patru 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 variantă 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.  

3,4. Şapca se confecţionează 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 exterioară a benzii se aplică 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 forma 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 trei 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.  

5. Bascul se confecţionează din stofă tip postav, este de culoare neagră, iar în lateral, pe partea 
stângă, se aplica emblema.  

6. 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.  

7. 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.  



8. 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).  

9. Cravata se confecţionează din ţesătură tip mătase şi este de culoare neagră. 
10. Fularul se confecţionează din fire acrilice tip lână, de culoare neagră.  
11. Cămaşa se confecţionează din ţesătură tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu. Mâneca 

este scurtă sau lungă. Se poarta cu cravată sub veston sau scurtă de vânt.  
12. 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 un nasture de format mic.  

Cămaşa este prevăzută pe umeri cu platcă pentru epoleţi. 
Cămaşa-bluză se poartă deschisă la gât (sau cu cravata), cu partea inferioară introdusă în pantaloni 

sau în fustă. Poate fi purtată şi sub haină, cu cravată.  
13.  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 vânt este prevăzută pe umeri cu platcă pentru epoleţi. 
Spatele este confecţionat din 3 părţi, una în partea de sus şi 2 în partea de jos, prevăzute cu pense. 
Lungimea trebuie sa depăşească talia cu 100-120 mm. 
14. 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 mânecă se aplica ecusonul "POLIŢIA LOCALĂ".  
15,16. 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 croială 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. 

17. Pelerina de ploaie are croiala tip raglan şi este deschisă la gât, cu posibilitatea de a fi purtatăşi 
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 croială raglan. Pelerina este prevăzută cu 
două buzunare aşezate oblic (ascunse) cu nasturi (de 170-180 mm lungime şi 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 (lungă de 100 mm şi lată de 30 mm) şi prinsă cu un 
nasture sub rever, pe care se aplică tresele pentru ierarhizare.  

18. Scurta îmblănită se confecţionează din tercot impermeabilizat de culoare neagră, uşor 
matlasată, cu mesadă detaşabilă, 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 şi 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.  

19. Mănuşile sunt din piele de culoare neagră. 
20,21. 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.  

22. Bocancii sau ghetele sunt din piele de culoare neagră, prevăzuţi cu bombeuri, au talpăşi tocuri 
din cauciuc şi se încheie cu şireturi sau cu fermoar.  

23. Centura este de culoare neagră, fără diagonală, are lăţimea de 50 mm şi 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 mm şi se încheie cu o cataramă din metal de culoare argintie. 

24. Cureaua este din piele de culoare neagră.  
25. 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 formă de capac şi se încheie în faţă 
printr-un buton sau tic-tuc. Se poartă fixat pe centură prin două găici.  

26. Portbaston din piele  
27. Emblema se aplică pe articole de coifură de către personalul poliţiei locale cu drept de a purta 

uniformă. Se confecţionează din metal de culoare argintie sau material textile pe fond bleu, de formă 
ovală, cu diametrul de 40 mm, la mijloc având stema României, încadrată cu frunze de stejar.  

Pentru şeful poliţiei locale, adjunctul şi şefii de servicii emblema este încadrată cu trei 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”. 

28. Ecusonul pentru mânecă se confecţionează din material textil, fond culoare bleu, având în 
partea superioară inscripţia „POLIŢIA LOCALĂ”, sub care este trecut numele localităţii, la mijloc stema 
României, încadrată cu un rand 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.  

29. 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”. 

30. Epoleţii sunt confecţionaţi din material textile, de culoare neagră, cu margine gri-argintiu, pe 
care sunt aplicate gradele profesionale. 

31. Portcatuşe din piele 
32. Fesul se confecţionează din fire acrilice de culoare neagră. 
33. Vesta multifuncţională se confecţionează din material textil de culoare neagră. 
34. Tricoul se confecţionează din tricot de bumbac, de culoare neagră. Croiala este cu guler sau la 

baza gâtului, are mânecă 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 5x65mm;  
b) în partea de sus central, rândul al doilea – ROMÂNIA, sub denumirea ţării – JUDEŢUL;  
c) rândul al treilea - COMUNA/ORAŞUL/MUNICIPIUL/SECTORUL;  
d) rândul al patrulea, aliniat stânga - POLIŢIA LOCALĂ;  
e) rândul al patrulea, aliniat stânga LEGITIMAŢIE;  
f) rândul al cincilea categoria de personal din care face parte deţinătorul (POLIŢIST LOCAL/ 

FUNCŢIONAR 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, 
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 - trei 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, aşezate pe epolet; 
d) şeful de birou sau compartiment - trei trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă 

de V, cu lăţimea de 5 mm, aşezate paralel pe epolet, având între ele o distanţă de 3 mm;  
e) funcţionarul public superior - două trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă 

de V, cu lăţimea de 5 mm, aşezate paralel pe epolet, având între ele o distanţă de 3 mm;  
f) funcţionarul public principal - o tresă din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, 

cu lăţimea de 5 mm, aşezată paralel pe epolet, având între ele o distanţă de 3 mm;  
 g) funcţionarul public asistent – epolet fără tresă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      ANEXA NR. 5 
                                                                                         la Regulamentul de organizare şi funcţionare 
                                                                                     al Direcţiei Poliţia locală a municipiului Câmpina 

 
 
 

Norme de dotare cu armament şi mijloace specificede 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 desfăşoara 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 desfăşoara 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 pistolul 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 desfăşoara 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 desfăşoara activităţi de 
pază, ce execută misiuni cu un grad scăzut de risc 

7 Portbaston Buc. Câte unul pentru fiecare baston din cauciuc 
8 Cătuşă pentru mâini 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 + pantaloni) 
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 
pantaloni) 

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 

14 Costum de protecţie pentru 
vară (bluză + pantaloni) 

Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în domeniul 
asigurării ordinii şi liniştii publice, recum 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, a 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 publice, a 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 şi obiectivelor de interes 
local, care execută misiuni în teren 

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

 
 

 
 
 
           

 


