
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului de Organizare $i Funcfionare al

Directiei Politia Locala a Municipiului Campina

Avand in vedere expunerea de motive nr.68.985/20 iunie 2017 a d-lui ing.Tiseanu
Horia Lauren{iu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune aprobarea
Regulamentului de Organizare $i Functionare al Directiei Politia Locala a Municipiului
Campina;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate promovat de Directia Politia Locala din cadrul Primariei

Municipiului Campina;
- raportul de specialitate promovat de Directia Juridica din cadrul Primariei

Municipiului Campina;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul, servicii
si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.;

- avizul secretarului Municipiului Campina;
in conformitate cu prevederile:
- art.4, alin.(4) si art.30, lit."a" din Legea nr.l55/2010 a Politiei locale, republicata;
- art.2 din Regulamentul - cadru de organizare si functionare a Politiei locale aprobat

prinH.G.nr.l.332/2010;
- art.36, alin.(2), lit."a" sJ alin.(3), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind

administratia publica locala, republicata;
in temeiul art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45, alin.(l) din Legea

nr.215/2001 privind administra{ia publica locala, republicata,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba Regulamentul de Organizare $i Functionare al Directiei
Politia Locala a Municipiului Campina, conform ANEXEI care face parte integranta
din prezenta hotarare.

Art.2. - Cu data adoptarii prezentei hotarari se revoca H.C.L. nr.22/
24 februarie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al
Directiei Politia Locala a Municipiului Campina.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- InstituJiei Prefectului Jude{ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei juridice;
- Directiei economice;
- Directiei Politia Locala a Municipiului Campina;
-_Q@ffipatiimentului resurse umane.

Pre$edinte d^^dJn^x^i Contrasemneaza,
Cc^ilfe>^p^ N ̂  X Secretar,

d-naFrjB3e^^^u-J^3hsJ jr.Mjft^oveanuElena

Nr. 90 ^*4^L>^ Cw| FP-06-01, ver.l



ANEXA
la H.C.L. nr.90/29 iunie 2017

Presedinte de
Consiller,

d-na Frinci

REGULAMENT
DE ORGANIZARE $I FUNCJIONARE AL POLITIEI

MUNICIPIULUI CAMPINA

CAPITOLUL I: Dispozifii generale
Artl

Prevederile prezentului regulament reglementeaza modul de organizare sj
func{ionare a Polrfiei Locale Campina si se aplica personalului poliJiei locale organizate in
conformitate cu dispozi{iile Legii politiei locale nr. 155/2010, H.G nr.l332/29.12.2010
privind Regulamentul cadru de organizare $i func|ionare al Poli{iei locale si H.C.L nr.
1/27.01.2011.
CAPITOLUL II: Organizarea polifiei locale $i categorii de funcfionari publici
Art.2
(1) La nivelul municipiului Campina, poli|ia locala este organizata in condi{iile legii, ca un
compartiment func{ional, fara personalitatejuridica, la nivel de direc{ie, in cadrul aparatului
de specialitate al primarului.
(2) In cadrul poli{iei locale s-au organizat urmatoarele structuri:
1. Serviciul Control, Circula{ie Rutiera sJ masini abandonate/fara stapan, format din:

1.1 Compartiment Control comercial, disciplina in construc^ii $i afl^aj stradal,
protec{ia mediului ^i eviden^a persoanelor;

1.2 Compartimentul Circula{ie pe drumurile publice, ma^ini abandonate.
2. Serviciul Ordine Publica $i Paza obiective
3. Compartimentul Rela(ii cu publicul, Dispecerat, Comunica(ii, Informatizare.

Art. 3
In cadrul poli|iei locale este organizata:

a) structura de ordine $i lini$te publica $i paza a bunurilor;
b) structura din domeniul circula{iei pe drumurile publice;
c) structura de disciplina in construc{ii $i afi^ajul stradal;
d) structura de protec|ie a mediului;
e) structura de activitate comerciala;
f) structura cu atribu{ii pe linie de eviden^a a persoanelor.
Art.4
(1) Func{iile publice din poli{ia locala, inclusiv ftmc{iile publice specifice de poli|ist local,
in raport cu nivelul studiilor necesare ocuparii, se clasifica dupa cum urmeaza:
a) clasa I cuprinde func|iile publice pentru a caror ocupare sunt necesare studii superioare
de lunga durata, absolvite cu diploma de licen^a sau echivalent;
b) clasa a II-a cuprinde func^iile publice pentru a caror ocupare sunt necesare studii
superioare de scurta durata, absolvite cu diploma;
c) clasa a III-a cuprinde func{iile publice pentru a caror ocupare sunt necesare studii liceale,
respectiv studii medii liceale, flnalizate cu diploma de bacalaureat.
(2) Func{ionarii publici din poli{ia locala numi{i in func{iile publice prevazute pentru clasele
a II-a $i a III-a pot ocupa numai func{ii publice de execu{ie.
Art.5
(1) Dupa nivelul atribuJlilor, runc^ionarii publici din cadrul politiei locale pot fi:



a) funcdonari publici de conducere;
b) funcdonari publici de execude.
(2) Funcdonarii publici de conducere din cadrul polrdei locale sunt numiti,
cu prevederile Legii nr. 188/1999privind Statutul funcdonarilor publici,
modificarile $i completarile ulterioare, in una dintre urmatoarele functii public
a) director executiv;
b) $efserviciu.
Art.6

Funcda publica de execude este structurata pe grade profesionale astfel:
a) superior, ca nivel maxim;
b) principal;
c) asistent;
d) debutant.
Art.7
(1) Personalul polidei locale este compus din:
a) functionari publici care ocupa funcdi publice specifice de polidst local;
b) funcdonari publici care ocupa funcdi publice generale;
c) personal contractual.
(2) Pot ocupa funcdi publice specifice de polidst local funcdonarii publici care indeplinesc
atribu^ii de natura celor prevazute la art. 6, cu excepda art. 6 lit. h), $i la art. 7-l 1 din Legea
155/2010apolideilocale.
(3) Personalul din cadrul polidei locale care indepline$te atribudile prevazute la art. 6 lit. h)
are statut de personal contractual.
(4) !ncadrarea in clase si pe grade profesionale a funcdei publice specifice de polidst local
se face conform prevederilor referitoare la funcdile publice generale din Legea
nr.l88/1999privind Statutul funcdonarilor publici, republicata, cu modificarile $i
completarile ulterioare.
Art.8

$eful polidei locale este numit in funcda de conducere in conformitate cu
prevederile Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale
Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare.
Art.9
(1) Raporturile de serviciu ale poli{i$tilor locali $i ale functionarilor publici care ocupa
func{ii publice generale se stabilesc, se modifica, se suspenda si inceteaza in conditiile
stabilite potrivit prevederilor prezentei legi $i ale Legii nr. 188/1999, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.
(2) Raporturile de munca ale personalului contractual din cadrul politiei locale se stabilesc,
se modifica, se suspenda $i inceteaza in conditiile prevazute de legisla{ia muncii, iar cele ale
personalului contractual cu atribudi in domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes
local si cu respectarea condi{iilor prevazute de Legea nr. 333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor $i protecfia persoanelor, republicata.
Art.lO
(1) In timpul serviciului, polid^tii locali ^i personalul contractual din polifia locala cu
atribu{ii in domeniul pazei bunurilor $i a obiectivelor de interes local poarta uniforma ^i
exercita atribu^iile prevazute in fi^a postului, potrivit prevederilor prezentei legi.
(2) Politistul local este investit cu exercidul autorita{ii publice, pe timpul $i in legatura cu
indeplinirea atributiilor si a indatoririlor de serviciu, in limitele competen^elor stabilite prin
lege, $i beneficiaza de dispozitiile legii penale cu privire la persoanele care indeplinesc o
funcde ce implica exercitiul autoritatii de stat.
Art. 11
(1) Dupa numirea in funcde, politistii locali care au atribudi in domeniul ordinii si lini$tii

publice, precum si cei cu atribudi in domeniul circuladei rutiere, selecdonad ulterior
operadonalizarii structurilor polidei locale, sunt obligad ca, in termen de un an, sa urmeze



un program de fomiare inu%la organizat intr-o institu{ie de
Ministerului Afacerilor Interne.
(2) Fac excep{ie de la aceasta prevedere politi$tii locali care provin din,
sj siguran{a publica ale Ministerului Afacerilor Interne, precum $i
program de pregatire ini{iala intr-o institutie de invatamant din
Afacerilor Interne.
(3) Durata programelor de formare este de minimum 3 luni.
(4) Finalizarea programelor de formare se face prin examen de absolvire, confomi planului
de invatamant. ln urma promovarii examenului, polhi$tii locali ob{in un certificat de
absolvire eliberat, in condi{iile legii, de catre institu{ia organizatoare.
(5) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile $i
completarile ulterioare, daca, dupa expirarea perioadei de un an, polhistul local nu a
absolvit programul de formare ini{iala, acesta este eliberat din func|ia publica.
(6) Contravaloarea cheltuielilor de $colarizare individuale ale polhi$tilor locali aferente
programelor de formare se suporta din bugetul poli{iei locale sau din bugetul local, dupa
caz.
(7) Formarea profesionala a personalului cu atribu{ii in domeniul pazei bunurilor $i a
obiectivelor de interes local se realizeaza in condi{iile Legii nr. 333/2003, republicata.
(8) Condi{iile de incadrare pentru personalul din compartimentele responsabile cu protec{ia
mediului $i activitatea comerciala, precum $i a personalului cu atribu|ii de control pe linia
disciplinei in construc{ii sunt cele prevazute de Legea nr. 188/1999, republicata, cu
modificarile $i completarile ulterioare.
Art. 12

Pentru reprezentarea propriilor interese in rela{iile cu autorita{ile administra{iei
publice centrale ^i locale, func{ionarii publici ^i personalul contractual din poli{ia locala se
pot asocia, in condi|iile legii.
CAPITOLUL III: SelecJionarea, pregatirea $i numirea personalului poli(iei locale
Art. 13
(1) La infiin^area poli^iei locale, la nivelul municipiului Campina, personalul acesteia a fost
preluat de la Poli{ia Comunitara, precum $i de la structurile din aparatul de specialitate al
primarului, prevazute de Legea nr. 155/2010, dupa caz, cu incadrarea in numarul de posturi
aprobat de consiliul local.
Art. U
(1) Func{ionarii publici din poli{ia locala pot fi numi{i debutam;i sau defmitivi, in conduiile
Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare.
(2) La terminarea perioadei de stagiu, activitatea func{ionarilor publici debutan{i din poli|ia
locala se evalueaza in conformitate cu procedura de evaluare a activita{ii functionarilor
publici debutan{i.
Art. 15
(1) Func{iile publice vacante din cadrul poli{iei locale se ocupa potrivit prevederilor Legii
nr. 188/1999, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare.
(2) Condi{iile de organizare ^i de desfa$urare a concursului sau a examenului se stabilesc
prin hotarare a consiliului local, la propunerea primarului, cu respectarea prevederilor
legale in vigoare.

Art. 16
Personalul contractual din cadrul poli{iei locale care exercita atribu{iile prevazute la

art. 6 lit. h) din Legea nr. 155/2010 trebuie sa indeplineasca $i condi^iile prevazute la art.39
din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor $i protec{ia
persoanelor, cu modificarile $i completarile ulterioare. Angajarea acestuia se face cu
respectarea prevederilor art.40 din Legea nr. 333/2003, cu modificarile $i completarile
ulterioare.



Art. 17
(1) Institutiile de specialitate din cadrul Ministerului Administratiei sj
desfa$oara programe de fomiare initiala prevazute la art. 18 alin. (j
nr. 155/2010, numarul cursantilor $i perioadele in care se realizeaza
fomiare initiala, precum $i cuantumul cheltuielilor de $colarizare/cursa
prin ordin al ministrului administratiei $i internelor.
(2) Pentru stabilirea cadrului organizatoric prevazut la alin. (1),
Administratiei $i Internelor cu atributii in relatia cu comunitatile locale centralizeaza
propunerile institutiilor beneficiare $i prezinta la structura centrala de pregatire de la nivelul
Ministerului Administratiei $i Internelor repartizarea numerica $i pe judete a acestor
solicitari.
(3) Programele de formare initiala sunt structurate pe module, parcurse prin cursuri la zi cu
durata de 3 luni.
(4) Pentru functiile publice de conducere, in programele de studiu se prevede obligatoriu un
modul de management, cu durata de minimum 30 de ore.
(5) Institutiile de specialitate din cadrul Ministerului Administratiei $i Internelor stabilite
potrivit alin.(l) constituie seriile de pregatire a cursantilor, in baza solicitarilor institutiilor
beneficiare transmise acestora de catre structura centrala de pregatire, in limita numarului
de locuri, in ordinea transmiterii cererilor.
(6) Pentru a se constitui o grupa de studiu in cadrul seriei de pregatire este necesar un
numar minim de 15 cursam;i. In situatia in care nu se poate constitui nicio grupa in cadrul
seriei de pregatire, precum $i in situatia in care numarul inscrierilor depa$e$te numarul de
locuri aprobat, cei inscri$i se redistribuie la alte institutii organizatoare, in limita numarului
de locuri prevazut pentru acestea, cu acordul institutiilor beneficiare.
(7) Finalizarea programelor de formare se face prin examen de absolvire, conform planului
de mvatamant.
(8) Examenul de absolvire a programelor de formare initiala se sustine in fata unei comisii
numite prin dispozitie a $efului sau ordin al comandantului institutiei organizatoare, dupa
caz. Comisia este constituita din 2 sau 3 speciali$ti din afara institutiei organizatoare $i l-3
reprezentaml ai acesteia care au organizat programul de formare profesionala. La examen
pot asista $i reprezentam;i ai beneficiarilor programelor de formare profesionala care au
delegatie solicitata in acest sens $i eliberata de catre structura de specialitate din cadrul
Ministerului Administratiei $i Internelor.
(9) In urma promovarii examenului, politi$tii locali obtin un certificat de absolvire eliberat
in conditiile legii de catre institutia organizatoare de specialitate, cu mentionarea
competentelor profesionale dobandite, cuantificate in credite transferabile. Certificatele de
absolvire sunt tiparite cu antetul Ministerului Administratiei $i Internelor $i au regimul
prevazut de lege pentru documentele de studii.
Art.l8

Politi$tii locali care promoveaza programele de formare initiala prevazute la art. 11
alin. (1) incheie un angajament de serviciu prin care se obliga sa lucreze in politia locala o
perioada de cel putin 5 ani de la data promovarii examenului.
Art. 19
(l)La numirea in functia publica, functionarii publici din politia locala depunjuramantul de
credinta prevazut de Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile $i completarile
ulterioare.
(2) Refuzul depunerii juramantului prevazut la alin. (1) se consemneaza in scris $i atrage
revocarea actului administrativ de numire in functia publica, in conditiile legii.
(3) Juramantul de credinta este semnat de catre functionarul public din politia locala in doua
exemplare, unul pastrandu-se la dosarul personal, iar cel de-al doilea se inmaneaza
semnatarului.



Art. 20
Daca func{ionarului public din poli|ia locala numit in func{ia

raporturile de serviciu din motive imputabile acestuia, inaintea expirarii
in angajamentul de serviciu, se aplica prevederile art. 38 alin. (4) din L
CAPITOLUL IV: Atribufiile personalului Polifiei Locale
Art. 21

(1) Directorul executiv al PoluJei Locale isJ indepline$te atribu{iile in
sub autoritatea sJ controlul primarului sJ are urmatoarele atribu|ii:
a) organizeaza, planifica sJ conduce intreaga activitate a poluJei locale;
b) intreprinde masurile necesare pentru incadrarea cu personal corespunzator;
c) asigura cunoa$terea sJ aplicarea intocmai de catre intregul personal a prevederilor legale;
d) raspunde de pregatirea profesionala continua a personalului din subordine;
e) aproba planurile de paza intocmite pentru obiectivele din competen{a;
f) studiaza sJ propune unita{ilor beneficiare de paza introducerea amenajarilor tehnice sJ a
sistemelor de alarmare impotriva efrac{iei;
g) analizeaza trimestrial activitatea polhJei locale si indicatorii de performan|a stabiluJ de
comisia locala de ordine publica;
h) asigura informarea operativa a Consiliului local, a structurii teritoriale corespunzatoare a
PoluJei Romane, precum sJ a .Tandarmeriei Romane despre evenimentele deosebite ce au
avut loc in cadrul activita|ii poli|iei locale;
i) reprezinta poli{ia locala in rela{iile cu alte institu|ii ale statului, cu celelalte autorita{i ale
administra{iei publice centrale sJ locale sJ colaboreaza cu organiza{ii neguvernamentale,
precum sJ cu persoane fizice sJ juridice pentru indeplinirea atribu{iilor stabilite de lege;
j) asigura ordinea interioara sJ disciplina in randul personalului din subordine, avand dreptul
sa propuna acordarea de recompense sJ aplicarea de sanc{iuni in condi{iile legii;
k) propune primarului adoptarea de masuri pentru eficientizarea activita{ii;
1) asigura masurile pentru rezolvarea operativa a cererilor, a sesizarilor sJ a reclamatiilor
ceta|enilor, in conformitate cu prevederile legale;
m) organizeaza sJ participa la audien^ele cu ceta{enii;
n) intocme$te sau aproba evaluarile de serviciu ale personalului, potrivit competen{ei;
o) coordoneaza activitatea de eviden{a, aprovizionare, de repartizare, de intre{inere ^i de
pastrare, in condi^ii de siguran^a, a armamentului sJ a muni^iei din dotare;
p) urmare$te modul de echipare a personalului cu uniforme sJ insemnele distinctive de
ierarhizare, repartizarea sJ utilizarea corespunzatoare a acestora;
q)intreprinde masuri de aprovizionare $i men{inere in stare de func{ionare a aparaturii de
paza sJ alarmare, radiocomunica|ii ^i a celorlalte amenajari destinate serviciului de paza sJ
ordine;
r) men{ine legatura permanenta cu beneficiarii privind modul in care se desfa$oara
activitatea de paza, semnaleaza neregulile referitoare la indeplinirea obligatiilor
contractuale ^i propune masurile necesare pentru cre$terea eficien^ei pazei;
s) analizeaza contribu{ia func^ionarilor publici din poli{ia locala la men|inerea ordinii sJ
lini^tii publice, la constatarea contraven{iilor in domeniile prevazute de lege sJ ia masuri de
organizare sJ imbunata^ire a acesteia;
sJ organizeaza $i executa controale tematice sJ inopinate asupra modului in care sunt
indeplinite atribu^iile de serviciu de catre func{ionarii publici din poli{ia locala;
t) organizeaza sistemul de alarmare a personalului in cazuri deosebite;
{) organizeaza activita{ile de protec{ie a muncii, de prevenire sJ stingere a incendiilor;
u) indepline^te orice alte atribu{ii stabilite prin lege.

(2) In exercitarea atribu$iilor ce ii revin, $eful poli^iei locale emite decizii cu
caracter obligatoriu pentru intregul personal din subordine.



Art. 22
Conducatorul structurii de ordine si liniste publica si

subordoneaza sefului poli{iei locale sj are urmatoarele atribu|ii specijftc^,
responsabilita{ileincredintate:
a) organizeaza, planifica, conduce si controleaza activitatea
atribu{ii in menJinerea ordinii $i lini$tii publice si asigurarea pazei
b) intocme$te planurile de paza ale obiectivelor din competen{a;
c) asigura cunoasterea $i aplicarea intocmai de catre personalul din subordine a prevederilor
legale ce reglementeaza activitatea de paza, men|inerea ordinii si a linistii publice, regulile
de convie{uire sociala $i integritatea corporala a persoanelor;
d) {ine eviden|a sanc{iunilor contravenJionale aplicate de personalul din subordine;
e) asigura pregatirea de specialitate a personalului din subordine, in conformitate cu
tematica stabilita;
f) informeaza de indata conducerea poli^iei locale despre toate evenimentele deosebite
inregistrate in activitatea de paza si men{inere a ordinii publice si ^ine eviden{a acestora;
g) analizeaza lunar activitatea personalului din subordine;
h) intreprinde masuri eficiente pentru ca intregul personal sa execute corespunzator
sarcinile ce ii revin, sa aiba o comportare civilizata, sa respecte regulile disciplinare
stabilite, propunand recompense $i sanc^iuni corespunzatoare;
i) participa, alaturi de conducerea politiei locale, la intocmirea sau reactualizarea planului
de ordine ^i siguran^a publica al unita{ii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
j) intocmeste zilnic nota cu principalele evenimente si o prezinta sefului poli{iei locale;
k) asigura instruirea zilnica a politi^tilor locali cu privire la cunoa$terea situa^iei operative
din zona de competenta.
Art. 23
(1) Conducatorul structurii din domeniul circula{iei pe drumurile publice, disciplina in
constructii si afisaj stradal, protectia mediului, activitate comerciala si evidenta a
persoanelor, numit generic Serviciul control se subordoneaza $efului poli|iei locale si are
urmatoarele atribu{ii specifice, in func^ie de responsabilita{ile incredin^ate:
(1.1) Pe linie de circulatie pe drumurile publice:
a) stabileste, in colaborare cu seful serviciului rutier, respectiv al Brigazii Rutiere din cadrul
Poli{iei Romane, itinerarele de patrulare $i intervalele orare de patrulare in zonele de
competen{a;
b) organizeaza, planifica, conduce $i controleaza activitatea personalului din subordine cu
atribu{ii in domeniul circula{iei pe drumurile publice;
c) asigura continuitatea dispozitivului rutier in zona de competen{a, pe baza de grafice de
control, intocmite in colaborare cu seful serviciului rutier, respectiv al Brigazii Rutiere din
cadrul Poluiei Romane;
d) coordoneaza activitatea personalului din subordine la ac|iuni proprii si participa, conform
solicitarii, la ac^iunile organizate de unitatile/structurile teritoriale ale Polh1ei Romane sau
de catre administratorul drumului public;
e) propune $efului serviciului rutier, respectiv al Brigazii Rutiere din cadrul Poli{iei
Romane, in situa{ii deosebite, luarea unor masuri de reglementare, cum ar fi inchidere,
restric{ionare pentru anumite categorii de participan{i la traflc a circula{iei, in anumite zone
sau sectoare ale drumului public;
f) asigura cunoa$terea $i aplicarea intocmai de catre personalul din subordine a prevederilor
legisla{iei rutiere;
g) asigura instruirea zilnica a polu;i$tilor locali cu privire la cunoa$terea situafiei operative
din zona de competen{a si periodic instruieste personalul din subordine cu privire la
cunoasterea si respectarea regulilor de circula{ie si, cu precadere, cu privire la modul de
pozi{ionare pe partea carosabila $i la semnalele pe care trebuie sa le adreseze participan{ilor
la trafic;



^Kf^

h) ia masuri pentru ca in exercitarea atributiilor ce le revin poli|isJ^rocaJi c
activitati in domeniul circulatiei pe drumurile publice sa
inscrisuri sJ insemne distinctive, conform prevederilor legale;
i) tine evidenJa proceselor-verbale de constatare a contraventiilor
din subordine sj monitorizeaza punerea in executare a
respectarea prevederilor legale in domeniu;
j) organizeaza $i executa controale asupra activita{ii desfa$urate de efectiveTe^nTsubordine;
k) analizeaza lunar activitatea desfa$urata de personalul din subordine in domeniul
circulatiei pe drumurile publice;
1) ia masuri pentru ca personalul din subordine sa execute sarcinile ce ii revin in
conformitate cu prevederile legale, sa aiba un comportament civilizat, sa respecte regulile
disciplinare stabilite, propunand recompense sau, dupa caz, sanctiuni corespunzatoare;
m)intocme5te zilnic nota cu principalele evenimente $i o prezinta $efului politiei locale.
(2) In exercitarea atributiilor ce le revin, politi$tii locali care desfa$oara activitati in
domeniul circulatiei pe drumurile publice sunt obligati:
a) sa poarte peste uniforma specifica, in functie de anotimp, vesta sau scurta cu elemente
reflectorizante, pe care este imprimata emblema "politia locala";
b) sa poarte cascheta cu coafa alba;
c) sa efectueze semnalele adresate participantilor la trafic, potrivit dispozitiilor legale care
reglementeaza circulatia pe drumurile publice.
(1.2) Pe linie de disciplina in constructii si afisaj stradal:
a) organizeaza, planifica, conduce $i controleaza activitatea personalului politiei locale cu
atributii in verificarea $i mentinerea disciplinei in constructii, respectiv in verificarea
respectarii normelor legale privind afi$ajul stradal;
b) asigura cunoa$terea ^i aplicarea intocmai de catre subordonati a prevederilor legale ce
reglementeaza activitatea compartimentului;
c) asigura pregatirea de specialitate a personalului din subordine, in conformitate cu
tematica stabilita;
d) asigura $i raspunde de utilizarea tehnicii aflate in dotarea compartimentului;
e) gestioneaza $i asigura circulatia $i operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;
f) informeaza de indata conducerea politiei locale despre toate evenimentele survenite in
activitatea compartimentului $i tine evidenta acestora;
g) analizeaza lunar activitatea personalului din subordine;
h) desfa$oara activitati pentru ca intregul personal sa execute corespunzator sarcinile ce ii
revin, sa aiba o comportare civilizata, sa respecte regulile disciplinare stabilite, propunand
recompense $i sanctiuni corespunzatoare;
i) intocme$te zilnic nota cu principalele evenimente $i o prezinta $efului politiei locale.
(1.3) Pe linie de protectie a mediului:
a) organizeaza, planifica, conduce $i controleaza activitatea personalului politiei locale cu
atributii in verificarea $i asigurarea respectarii legii in domeniul protectiei mediului,
conform atributiilor prevazute de lege;
b) asigura cunoa$terea $i aplicarea intocmai de catre subordonati a prevederilor legale ce
reglementeaza activitatea compartimentului;
c) asigura pregatirea de specialitate a personalului din subordine, in conformitate cu
tematica stabilita;
d) tine evidenta sanctiunilor contraventionale aplicate de personalul din subordine;
e) stabile$te masurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate in dotarea compartimentului $i
raspunde de modul de indeplinire a acestora;
f) gestioneaza $i asigura circulatia $i operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;
g) informeaza de indata conducerea politiei locale despre toate evenimentele survenite in
activitatea compartimentului $i tine evidenta acestora;
h) analizeaza lunar activitatea personalului din subordine;
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i) desfa$oara activita{i pentru ca intregul personal sa execute corespunzi^rarci
revin, sa aiba o comportare civilizata, sa respecte regulile disciplinare,p^xili
recompense sj sancduni corespunzatoare; W I
j) intocme$te zilnic nota cu principalele evenimente $i o prezinta
(1.4) Pe linie de activitate comerciala:
a) organizeaza, planifica, conduce $i controleaza activitatea personalului*
atribudi in verificarea acdvitadi comerciale;
b) asigura cunoa$terea sj aplicarea intocmai de catre subordonad a prevederilor legale ce
reglementeaza activitatea compartimentului;
c) asigura pregatirea de specialitate a personalului din subordine, in conformitate cu
tematica stabilita;
d) dne eviden{a sancdunilor contraventionale aplicate de personalul din subordine;
e) stabile$te masurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate in dotarea compartimentului $i
raspunde de modul de indeplinire a acestora;
f) gestioneaza $i asigura circulada $i operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;
g) informeaza de indata conducerea polidei locale despre toate evenimentele survenite in
activitatea compartimentului $i dne eviden{a acestora;
h) analizeaza lunar activitatea personalului din subordine;
i) desfa$oara activitad pentru ca intregul personal sa execute corespunzator sarcinile ce ii
revin, sa aiba o comportare civilizata, sa respecte regulile disciplinare stabilite, propunand
recompense sJ sancduni corespunzatoare;
j) intocme$te zilnic nota cu principalele evenimente $i o prezinta $efului polidei locale.
(1.5) Pe linie de evidenta a persoanelor:
a) organizeaza, planifica, conduce $i controleaza activitatea personalului polidei locale cu
atributii in domeniul evidenJei persoanelor;
b) asigura cunoa$terea ^i aplicarea intocmai de catre funcdonarii publici din politia locala,
din subordine, a actelor normative ce reglementeaza activitatea de eviden{a a persoanelor;
c) asigura cunoa$terea $i respectarea intocmai de catre intregul personal din polida locala a
prevederilor legale ce reglementeaza prelucrarea datelor cu caracter personal $i libera
circulade a acestor date;
d) participa, alaturi de conducerea polidei locale, la incheierea protocoalelor standard de
cooperare cu serviciile publice comunitare locale de evidenJa a persoanelor pe linia
distribuirii de card de alegator $i a punerii in legalitate a persoanelor cu acte de identitate
expirate $i a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;
e) colaboreaza cu $efii serviciilor publice comunitare de eviden{a a persoanelor in vederea
realizarii sarcinilor privind distribuirea cardlor de alegator sJ a punerii in legalitate a
persoanelor cu acte de identitate expirate $i a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de
identitate;
f) urmare$te $i raspunde de punerea in aplicare de catre funcdonarii publici din polida
locala, din subordine, a prevederilor protocoalelor standard incheiate cu serviciile publice
comunitare locale de eviden{a a persoanelor;
g) dne eviden$a sancdunilor contravendonale aplicate de personalul din subordine;
h) intocme$te zilnic nota cu principalele evenimente $i o prezinta $efului polidei locale.
Art. 24

$eful de serviciu si coordonatorii de compartimente se subordoneaza in mod
direct directorului executiv si au urmatoarele atributii, competen{e $i responsabilitad, in
functie de specificul serviciului/compartimentului, pe care il conduc $i in funcde de limitele
de competen{e stabilite in fi$a postului:
a) conduc, organizeaza, indruma, controleaza $i raspund de activitatea structurii pe care o
conduc;
b) raspund de realizarea calitadva $i la termenele stabilite a lucrarilor repartizate
compartimentelor pe care le conduc;



c) participa la elaborarea sau realizarea unor lucrari de complexite
deosebita, dispuse de superiorii ierarhici;
d) prezinta $i sus{in la conducerea direc{iei, lucrarile si coresponden^
serviciului/compartimentului;
e) informeaza personalul din subordine asupra principalelor probler
rezolvat sau care s-au rezolvat in absen|a acestora;
f) stabilesc atribu{iile si obiectivele individuale pentru personalul din suborc
g) evalueaza performan{ele profesionale individuale ale personalului din cadrul
serviciului/compartimentului;
h) elaboreaza/propun si revizuiesc fisele posturilor pentru personalul din subordine, in
condi{iile legii;
i) repartizeaza lucrari in mod echitabil si in concordan{a cu importam;a postului, pentru
personalul din subordine;
j) stabilesc masurile necesare pentru cunoasterea si aplicarea legilor si dispozi{iilor
conducatorilor ierarhici, pentru domeniile de activitate de care raspund;
k) urmaresc si iau masuri pentru corecta aplicare a legisla{iei in vigoare in domeniul de
activitate al serviciului/compartimentului;
1) intocmesc planurile de ac{iune in vederea realizarii obiectivelor stabilite pentru serviciile
pe care le conduc si le prezinta directorului executiv;
m) verifica, vizeaza si/sau propun spre avizare lucrarile din serviciul/compartimenul pe care
il conduc;
n) participa, in condi{iile legii, la elaborarea propunerilor de acte administrative din
domeniul de activitate al direc{iei;
o) urmaresc respectarea normelor de conduita si disciplina de catre personalul din
subordine;
p) stabilesc, in condi{iile legii, efectuarea orelor suplimentare peste durata normala a
timpului de lucru sau in zilele de sarbatori legale ori declarate nelucratoare de catre
personalul din subordine si propun plata sau recuperarea acestora;
r) avizeaza si urmaresc graficul concediului de odihna al personalului din subordine,
corespunzator normelor legale in vigoare si programelor de activitate ale structurilor
conduse;
s) realizeaza fisa de pontaj lunar pentru personalul din subordine, pe care o prezinta
serviciului resurse umane;
s) analizeaza si sprijina propunerile si ini^iativele motivate ale personalului din subordine,
in vederea imbunataprii activita{ii serviciului/compartimentului;
t) asigura pregatirea de specialitate a personalului din subordine in conformitate cu tematica
stabilita;
t) {ine eviden{a sanc{iunilor contraven{ionale aplicate de personalul din subordine;
u) stabileste masurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate in dotarea compartimentului si
raspunde de modul de indeplinire a acestora;
v) informeaza de indata conducerea poli{iei locale despre toate evenimentele survenite in
activitatea compartimentului si {ine eviden{a acestora;
x) analizeaza lunar activitatea personalului din subordine;
y) intocmeste zilnic nota cu principalele evenimente si o prezinta directorului executiv;
z) participa alaturi de conducerea Poli{iei locale la incheierea protocoalelor standard de
cooperare, cu alte servicii publice sau institutii.
w) cunoaste si actualizeaza zilnic situa{ia cu raspandirea personalului, organizand si
planificand activitatea agentilor/dispecerilor pe ture, pentru desfasurarea optima a
activita{ii;
q) exercita alte atribu{ii primite de la superiorii ierarhici, in condi{iile legii.
Art. 25

Personalul contractual care executa activita{i de paza are urmatoarele atribu{ii
specifice:



a) verifica, in timpul serviciului, locurile $i punctele vulnerabile, existe
incuietorilor, a amenajarilor tehnice $i a sistemelor de paza $i alarmareJ&i&,'
nevoie, masurile care se impun;
b) cunoa$te prevederile legale privind accesul in obiective si regulile stE
depaza; ^o%V^P
c) supravegheaza ca persoanele carora li s-a permis accesul in ir , ,, ^_
documentelor stabilite, sa se deplaseze numai in locurile pentru care au primrt^jg$$fi^|
de acces;
d) nu parase$te postul incredin{at decat in situa{iile $i condi{iile prevazute in consemnul
postului;
e) verifica obiectivul incredin{at spre paza, cu privire la existen{a unor surse care ar putea
produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. In cazul in care acestea s-au produs,
ia primele masuri de salvare a persoanelor $i a bunurilor, precum si pentru limitarea
consecin{elor acestor evenimente sJ sesizeaza organele competente;
f) in cazul savar$irii unei infrac|iuni flagrante, ia masuri de predare a faptuitorului
structurilor Poli{iei Romane competente potrivit legii. Daca faptuitorul a disparut, asigura
paza bunurilor, nu permite patrunderea in campul infrac{ional a altor persoane $i anun{a
unitatea de poli{ie competenta, intocmind totodata proces-verbal cu cele constatate;
g) face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea stricta a prevederilor legale.
Art 26

In executarea atribu{iilor prevazute de lege in domeniul ordinii $i lini$tii publice,
polhistii locali desfa$oara urmatoarele activita{i:
a) ac|ioneaza in zona de competen{a stabilita prin planul de ordine $i siguran{a publica al
unita{ii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea si combaterea faptelor
antisociale, precum si pentru men{inerea ordinii $i linistii publice sau cura{eniei localita{ii;
b) intervin la solicitarile dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgen{a
112, pe principiul "cel mai apropiat poli{ist de locul evenimentului intervine", in func{ie de
specificul atributiilor de serviciu stabilite prin lege si in limita competentei teritoriale;
c) ac{ioneaza, in conditiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea
persoanelor $i a bunurilor urmarite in temeiul legii;
d) participa la executarea masurilor stabilite in situa{ii de urgen{a;
e) in cazul constatarii in flagrant a unei fapte penale, imobilizeaza faptuitorul, iau masuri
pentru conservarea locului faptei, identifica martorii oculari, sesizeaza imediat organele
competente si predau faptuitorul structurii Poli{iei Romane competente teritorial, pe baza de
proces-verbal, in vederea continuarii cercetarilor;
f) conduc la sediul poli{iei locale/structurii Poli^iei Romane competente persoanele suspecte
a caror identitate nu a putut fl stabilita, in vederea luarii masurilor ce se impun;
g) verifica si solu{ioneaza sesizarile $i reclamatiile primite din partea ceta{enilor
unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice
compartimentului.
h) indeplinesc orice alte atribu^ii stabilite prin lege.
Atribu(iile poli|iei locaIe
Art. 27

In domeniul ordinii $i lini^tii publice, precum $i al pazei bunurilor, politia locala are
urmatoarele atribu^ii:
a) men{me ordinea si lini^tea publica in zonele $i locurile stabilite prin planul de ordine si
siguran{a publica al unita^ii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat in conditiile
legii;
b) mem1ne ordinea publica in imediata apropiere a unita|ilor de inva{amant publice, a
unita^ilor sanitare publice, in parcarile auto aflate pe domeniul public sau privat al
unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, in zonele comerciale $i de agrement, in
parcuri, pie{e, cimitire, precum ^i in alte asemenea locuri publice aflate in proprietatea
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$i/sau in administrarea unita^ilor/subdiviziunilor adnrinistrativ-teritori#fe^saiK^
institupi/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine $i*Wra^
c) participa, impreuna cu autoritatile competente prevazute de lege, potmvjypcc
la activitati de salvare $i evacuare a persoanelor sj bunurilor periclt^fevJJ$p
naturale ori catastrofe, precum $i de limitare $i inlaturare a urmarilor pro^
evenimente;
d) ac{ioneaza pentru identificarea cer$etorilor, a copiilor lipsu1 de supravegT^rea $i
ocrotirea parin{ilor sau a reprezentan^ilor legali, a persoanelor fara adapost $i procedeaza la
incredintarea acestora serviciului public de asisten{a sociala in vederea solutionarii
problemelor acestora, in conditiile legii;
e) constata contraven{ii $i aplica sanc{iuni, potrivit competen{ei, pentru nerespectarea
legisla{iei privind regimul de de^inere a cainilor periculo$i sau agresivi, a celei privind
programul de gestionare a cainilor fara stapan $i a celei privind protec{ia animalelor $i
sesizeaza serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan despre existenJa
acestor caini $i acorda sprijin personalului specializat in capturarea $i transportul acestora la
adapost;
f) asigura protec{ia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului
general, din institu^iile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori
ac{iuni specifice;
g) participa, impreuna cu alte autorita{i competente, la asigurarea ordinii $i lini$tii publice
cu ocazia mitingurilor, mar$urilor, demonstra{iilor, procesiunilor, ac{iunilor de pichetare,
ac{iunilor comerciale promotionale, manifestarilor cultural - artistice, sportive, religioase
sau comemorative, dupa caz, precum $i a altor asemenea activitati care se desfa$oara in
spa^iul public $i care implica aglomerari de persoane;
h) asigura paza bunurilor sj obiectivelor aflate in proprietatea unita|ii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale ^i/sau in administrarea autorita{ilor administratiei publice locale sau
a altor servicii/institu{ii publice de interes local, stabilite de consiliul local/Consiliul
General al Municipiului Bucure$ti;
i) constata contraven^ii $i aplica sanc{iuni pentru nerespectarea normelor legale privind
convie^uirea sociala stabilite prin legi sau acte administrative ale autorita{ilor administra{iei
publice centrale $i locale, pentru faptele constatate in raza teritoriala de competen{a;
j) executa, in conditiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmarire penala ^i
instan{ele de judecata care arondeaza unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala, pentru
persoanele care locuiesc pe raza de competent&;
k) participa, alaturi de Politia Romana, Jandarmeria Romana $i celelalte for^e ce compun
sistemul integrat de ordine $i siguran|a publica, pentru prevenirea $i combaterea
infractionalitatii stradale;
1) coopereaza cu centrele militare zonale in vederea inmanarii ordinelor de chemare la
mobilizare $i/sau de clarificare a situa{iei militare a rezervi^tilor din Ministerul Apararii
Na{ionale;
m) asigura masuri de protec{ie a executorilor judecatore^ti cu ocazia executarilor silite;
n) acorda, pe teritoriul unita{ilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale, sprijin imediat
structurilor competente cu atribu{ii in domeniul mentinerii, asigurarii ^i restabilirii ordinii
publice.
Art. 28
(1) In domeniul circulafiei pe drumurile publice, poliJia locala are urmatoarele atribu|ii:
a) asigura fluenJa circula^iei pe drumurile publice din raza teritoriala de competen{a, avand
dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducatorilor de autovehicule
exclusiv pentru indeplinirea atribu^iilor conferite de prezenta lege in domeniul circula{iei pe
drumurile publice;
b) verifica integritatea mijloacelor de semnalizare rutiera ^i sesizeaza nereguli constatate
privind fVmc{ionarea semafoarelor, starea indicatoarelor $i a marcajelor rutiere ^i acorda
asisten{a in zonele unde se aplica marcaje rutiere;



c) participa la ac{iuni comune cu administratorul drumului pentru inlaturaj
fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundenta, viscol, vant puternic,
grindina, polei $i alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
d) participa, impreuna cu unita{ile/structurile teritoriale ale Politiei Roma|e^la
masurilor de circula{ie ocazionate de adunari publice, mitinguri,
procesiuni, ac{iuni de pichetare, ac^iuni comerciale promo{ionale,
artistice, sportive, religioase sau comemorative, dupa caz, precum $i de alte a?
se desfa$oara pe drumul public $i implica aglomerari de persoane;
e) sprijina unita{ile/structurile teritoriale ale Politiei Romane in asigurarea masurilor de
circula{ie in cazul transporturilor speciale $i al celor agabaritice pe raza teritoriala de
competen{a;
f) acorda sprijin unitatilor/structurilor teritoriale ale Politiei Romane in luarea masurilor
pentru asigurarea fluen{ei $i siguranJei traficului;
g) asigura, in cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente $i ia
primele masuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor sJ a
faptuitorilor $i, daca se impune, transportul victimelor la cea mai apropiata unitate sanitara;
h) constata contraven|ii sJ aplica sanc^iuni pentru incalcarea normelor legale privind
oprirea, sta^ionarea, parcarea autovehiculelor ^i accesul interzis, avand dreptul de a dispune
masuri de ridicare a autovehiculelor sta{ionate neregulamentar;
i) constata contraven{ii $i aplica sanc{iuni pentru incalcarea normelor legale privind rnasa
maxima admisa $i accesul pe anumite sectoare de drum, avand dreptul de a efectua semnale
de oprire a conducatorilor acestor vehicule;
j) constata contraven{ii $i aplica sanc{iuni pentru incalcarea normelor rutiere de catre
pietoni, bicicli$ti, conducatori de mopede $i vehicule cu trac{iune animala;
k) constata contraven^ii $i aplica sanc^iuni pentru nerespectarea prevederilor legale
referitoare la circula|ia in zona pietonala, in zona reziden{iala, in parcuri ^i zone de
agrement, precum $i pe locurile de parcare adaptate, rezervate $i semnalizate prin semnul
international pentru persoanele cu handicap;
1) aplica prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate
pe terenuri apar^inand domeniului public sau privat al statului ori al municipiului Campina;
m) coopereaza cu unita^ile/structurile teritoriale ale Polniei Romane pentru identificarea
detinatorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a sta{ionarii neregulamentare
sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.
(2) In exercitarea atributiilor ce le revin, politistii locali care desfasoara activitati in
domeniul circulatiei pe drumurile publice sunt obligati:
a) sa poarte peste uniforma specifica in functie de anotimp, vesta sau scurta cu elemente
reflectorizante pe care este imprimata emblema,, Politia Locala".
b) sa poarte cascheta cu coafa alba;
c) sa efectueze semnalele adresate participantilor la trafic potrivit dispozitiilor legale care
reglementeaza circulatia pe drumurile publice.
Art 29

A

In domeniul autovehicule abandonate/fara stapan, poli^i^tii locali indeplinesc
urmatoarele atributii, prevazute de Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al
vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat
al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, cu modificarile $i completarile aduse de
Legea nr.309/2006 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe
terenuri apar^inand domeniului public sau privat al statului ori a unita{ilor administrativ-
teritoriale, conform procedurilor interne, astfel:
-activita{ile de ridicare a vehiculelor abandonate/fara stapan vor fi efectuate numai la
solicitarea reprezentan{ilor Politiei Municipiului Campina $i a reprezentan{ilor Direc{iei
PoliJiei Locale Campina, in prezen^a agen^ilor constatori.
Agem;ii constatatori pot fi:



* Ofi{erii sau subofiterii de politie din cadrul Politiei
Serviciul Rutier;

* Politi$tii locali din cadrul Directiei Politiei Locale CamBiria|,
TS *̂ " -

domeniu, conform fi$ei postului;
-sesizarile verbale/telefonice ce sosesc cu privire la vehicule
inregistra de indata intr-un registru speciaI constituit la sediul
Compartiment Dispecerat. De asemenea, se va intocmi un dosar individual pientfunecare
autoturism in parte. Dosarul va cuprinde note de constatare, declaratii, poze, alte documente
edificatoare, etc. prin care agentul constatator sa-$i fundamenteze solutiile adoptate, cat $i
modalitatile de solutionare.
- Sesizarile inregistrate vor fi verificate pe teren de catre Politia Locala.
- In urma verificarilor in teren, se va incheia proces verbal de constatare. fn situa{ia in care
in interiorul vehiculului abandonatffara stapan se afla unele bunuri, procesul verbal va
contine $i inventarul acestora. Totodata, daca vehiculul se constata ca este incuiat, acest
aspect va fi precizat in cuprinsul procesului verbal, facandu-se doar mentiunile cu privire la
aspectul exterior al vehiculului. Constatarile in urma examinarii exterioare vor fi inso{ite $i
de material foto, cuprinzand imagini ale vehiculului.

In cazul vehiculului fara stapan:
- in vederea identificarii proprietarului sau a detinatorului legal, in termen de 5 zile de la
intocmirea procesului verbal de constatare caracteristicile tehnice ale autovehiculului,
precum $i locul unde a fost identificat, vor fi aduse la cuno$tin{a publica printr-un anun^
publicat intr-un ziar local. De asemenea, lista ce cuprinde descrierea vehiculului/poza vor fi
afi$ate intr-un loc special amenajat de la sediul primariei $i pe site-ul Primariei
Municipiului Campina.
- un exemplar din procesul verbal de constatare, incheiat de agentul constatator va fi
transmis $i Politiei Municipiului Campina pentru demararea cercetarilor de identificare
specifice.
- pe baza procesului verbal de constatare incheiat $i a verificarilor facute de agentul
constatator $i de organele de politie, primarul emite o dispozitie prin care declara vehiculul
in cauza ca fiind fara stapan.

In cazul vehiculului abandonat:
- proprietarul/detinatorul legal al vehiculului abandonat este somat prin scrisoare
recomandata cu aviz de primire, sa ridice vehiculul in termen de 5 zile de la primire de pe
domeniul public sau privat al unitatii administrativ teritoriale.
- la expirarea termenului de mai sus, primarul, la propunerea agentului constatator, va emite
dispozitie prin care va declara vehiculul in cauza, ca abandonat.
- dispozitia primarului se comunica de indata proprietarului sau detinatorului legal al
vehiculului, iar acesta o poate ataca in termen de 5 zile de la data comunicarii, la instan{a de
contencios administrativ, in conditiile legii.
- dupa intocmirea procesului-verbal de constatare $i declararea vehiculului in cauza, ca
fiind fara stapan/abandonat, cat $i scurgerea perioadei prevazuta de lege, in care
proprietarul poate ataca dispozitia, autoturismul $i eventualele bunuri aflate in interior vor fi
transportate prin grija Serviciului ADPP, in locul de depozitare special amenajat. Agentul
constatator are obligatia sa supravegheze activitatea Serviciului ADPP pe tot parcursul
ridicarii/transportului/depozitariivehiculelor.
- in cazul in care proprietarul sau detinatorul legal face dovada la Primaria Municipiului
Campina - Serviciul ADPP, ca vehiculul este detinut legal $i ca au fost achitate integral
taxele, tarifele $i cheltuielile efectuate cu ocazia ridicarii/transportarii $i depozitarii
acestuia, vehiculul ii va fi restituit in conditiile stabilite de Serviciul ADPP, impreuna cu
firma specializata. Restituirea se face cu aprobarea primarului, pe baza de proces verbal
incheiat de imputernicitul acestuia din cadrul Serviciului ADPP.



- in cazul in care vehiculul fara stapan nu este revendicat de
legal, dupa expirarea unui termen de 30 de zile de la data anun^ului, pi^arul
Campina, in baza referatului intocmit de imputernicitii Politiei Locale/Ofni
dispozitie, prin care vehiculul este trecut in domeniul privat al municiJmSui|
de orice sarcini, urmand a fi valorificat conform Ordonan{ei nr. 14/200, ^ ^
- in cazul vehiculului abandonat, dupa expirarea unui termen de re@^dff$|^Hata
transmiterii somatiei privind ridicarea autovehiculului si a dispozitiei de decte3pe=xa fiind
abandonat, acesta trece de drept in proprietatea municipiului Campina. Constatarea trecerii
vehiculului in domeniul privat al municipiului Campina se realizeaza prin dispozitie a
primarului.
- valorificarea vehiculelor declarate fara stapan prin dispozitie a primarului mun. Campina,
precum si a bunurilor aflate in interiorul acestora, dupa caz, care au fost trecute in domeniul
privat al mun. Campina in a carei raza au fost gasite, se face prin vanzare, in conditiile legii
sau prin valorificare la o unitate de colectare si valorificare a de$eurilor.
- in vederea valorificarii vehiculului se face evaluarea vehiculului, prin grija Serviciului

ADPP din cadrul Primariei Mun. Campina, pe baza unei expertize de specialitate. Serviciul
ADPP va colabora cu Directia economica din cadrul Primariei Municipiului Campina,
privind anumite aspecte legate de valoarea masinii sau de valorificarea ei.
Art. 30

In domeniul disciplinei in construc{ii si al afisajului stradal, polrtia locala are
urmatoarele atributii:
a) efectueaza controale pentru identificarea lucrarilor de constructii executate fara
autorizatie de construire sau desfiin{are, dupa caz, inclusiv a constructiilor cu caracter
provizoriu;
b) efectueaza controale pentru identificarea persoanelor care nu respecta autorizatia de
executare a lucrarilor de reparatii ale partii carosabile si pietonale;
c) verifica respectarea normelor legale privind afisajul publicitar, afi$ajul electoral si orice
alta forma de afisaj/reclama, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de
desfasurare a activitatii economice;
d) participa la actiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a constructiilor efectuate fara
autorizatie pe domeniul public sau privat al municipiului Campina ori pe spatii aflate in
administrarea autoritatilor administratiei publice locale sau a altor institutii/servicii publice
de interes local, prin asigurarea protecJiei perimetrului si a libertatii de actiune a
personalului care participa la aceste operatiuni specifice;
e) constata, dupa caz, conform atributiilor stabilite prin lege, contraventiile privind
disciplina in domeniul autorizarii executarii lucrarilor in constructii si inainteaza procesele-
verbale de constatare a contraventiilor, in vederea aplicarii sanctiunii, sefului
compartimentului de specialitate care coordoneaza activitatea de amenajare a teritoriului si
de urbanism sau a primarului.
f) urmare$te indeplinirea masurilor stabilite prin procese verbale de constatare a
contraventiei ^i raspunde de neindeplinirea acestora;
g) inainteaza contestatiile depuse impotriva proceselor-verbale de constatare a contraventiei
Compartimentului juridic in vedere inaintarii lor la instan{a;
h) sesizeaza organele de urmarire penala cu privire la continuarea constructiilor fara
autorizatie fa{a de care s-a dispus sistarea;
i) analizeaza solicitarile si reclamatiile ceta^enilor si agentilor economici, face propuneri
pentru solutionarea lor,
j) urmareste imbunatatirea continua a aspectului municipiului Campina;
k) participa la masurile pentru dezafectarea constructiilor efectuate fara autorizatie;
1) urmare^te neexecutarea de catre proprietar a lucrarilor de intretinere, reparatii sau de
inlocuire a elementelor de constructii si instalatii aflate in proprietatea sa individuala, daca
aceasta este de natura sa aduca prejudicii celorlalti proprietari;



m) verifica schimbarea de catre proprietar a destinatiei locuin{ei
aprobarile legale;
n) verifica modificarea aspectului proprietatii comune, precum sj a eler
ale cladirii fara aprobarile $i autorizatiile legale;
0) verifica legalitatea amplasarii materialelor publicitare.
p) participa la receptia lucrarilor de construire in zona de competen{a.
Art. 31

In domeniul protecfiei mediului, politia locala are urmatoarele atributii:
a) controleaza respectarea prevederilor legale privind conditiile de ridicare, transport $i
depozitare a de$eurilor menajere $i industriale;
b) sesizeaza autoritatilor $i institutiilor publice competente cazurile de nerespectare a
normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonica;
c) participa la actiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave $i a epizootiilor;
d) identifica bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Campina
sau pe spatii aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale ori a altor
institutii/servicii publice de interes local si aplica procedurile legale pentru ridicarea
acestora;
e) verifica igienizarea surselor de apa, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
f) verifica asigurarea salubrizarii strazilor, a cailor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor,
indepartarea zapezii $i a ghe^ii de pe caile de acces, dezinsec{ia $i deratizarea imobilelor;
g) verifica existenJa contractelor de salubrizare incheiate de catre persoane fizice sau
juridice, potrivit legii;
h) verifica ridicarea de$eurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, in
conformitate cu graficele stabilite;
1) verifica si solu{ioneaza, potrivit competen{elor specifice ale autorita|ilor administra|iei
publice locale, sesizarile cetaJenilor privind nerespectarea normelor legale de protec{ie a
mediului $i a surselor de apa, precum $i a celor de gospodarire a localita^ilor;
j) constata contraven|ii ^i aplica sanc{iuni pentru incalcarea normelor legale specifice
realizarii atributiilor prevazute $i stabilite in sarcina autorita{ilor administra^iei publice
locale.
Art.32

In domeniul activitafii comerciale, politia locala are urmatoarele atribu{ii:
a) ac^ioneaza pentru respectarea normelor legale privind desfa$urarea comertului
stradal/ambulant $i a activita^ilor comerciale, respectiv a condi{iilor ^i a locurilor stabilite
de autoritatile administratiei publice locale;
b) verifica legalitatea activitatilor de comercializare a produselor desfa$urate de operatori
economici, persoane fizice $i juridice autorizate $i producatori particulari in pie^ele
agroalimentare, targuri ^i oboare, precum $i respectarea prevederilor legale de catre
administratorii pie{elor agroalimentare;
c) verifica existenJa la locul de desfa$urare a activita^ii comerciale a autoriza{iilor, a
aprobarilor, a documentelor de provenien{a a marfii, a buletinelor de verificare metrologica
pentru cantare, a avizelor $i a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale
autorita{ilor administratiei publice centrale $i locale;
d) verifica respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter
religios; verifica respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare $i
a locurilor de comercializare a produselor din tutun $i a bauturilor alcoolice;
e) verifica respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare $i funcdonare al
operatorilor economici;
f) identifica marfurile $i produsele abandonate pe domeniul public sau privat al
municipiului Campina sau pe spatii aflate in administrarea autoritatilor administratiei
publice locale ori a altor servicii/institu|ii de interes local $i aplica procedurile legale de
ridicare a acestora;



g) verifica respectarea regulilor sJ normelor de comer^ sj prestari de ser
acte normative in competen|a autorita{ilor administra|iei publice locale;
h) coopereaza $i acorda sprijin autorita$ilor de control sanitar, de
consumatorilor in exercitarea atribu{iilor de serviciu specifice domeniuluidea^Wate^alj
acestora;
i) verifica respectarea obliga{iilor ce revin operatorilor economici cu
pre{urilor, a produselor comercializate sj a serviciilor $i sesizeaza autorita{ile competente in
cazul in care identifica nereguli;
j) verifica $i solu{ioneaza, in condi{iile legii, petu,iile primite in legatura cu actele $i faptele
de comert desfa$urate in locuri publice cu incalcarea normelor legale;
k) constata contraven{ii $i aplica sanc{iuni pentru incalcarea normelor legale specifice

realizarii atributiilor prevazute $i stabilite in sarcina autorita{ilor administra{iei publice
locale.
Art. 33

In domeniul evidenJei persoanelor, politia locala are urmatoarele atribu{ii:
a) inmaneaza car{ile de alegator persoanelor la implinirea varstei de 18 ani;
b) coopereaza cu alte autorita{i competente in vederea verificarii, la cererea acestora, a unor
date cu caracter personal, daca solicitarea este justificata prin necesitatea indeplinirii unei
atribu{ii prevazute de lege, cu respectarea reglementarilor legale privind prelucrarea datelor
cu caracter personal $i libera circula|ie a acestor date;
c) constata contraven{ii $i aplica sanc{iuni pentru nerespectarea normelor legale privind
domiciliul, re$edin{a $i actele de identitate ale ceta^enilor romani, inclusiv asupra
obliga^iilor pe care le au persoanele prevazute la art. 37 alin. (2) din Ordonan{a de urgen{a a
Guvernului nr. 97/2005 privind eviden{a, domiciliul, re$edin{a $i actele de identitate ale
ceta{enilor romani, aprobata cu modificari $i completari prin Legea nr. 290/2005, cu
modificarile $i completarile ulterioare;
d) coopereaza cu serviciile publice comunitare de eviden{a a persoanelor pentru punerea in
legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate $i a minorilor cu varsta peste 14 ani,
care nu au acte de identitate.
Art. 34

In domeniul Dispecerat, polifia locala are urmatoarele obliga{ii:
1) Atribu{ii Dispecer

a) cunoa$terea permanenta a misiunilor care au fost executate sau sunt in curs de executare,
situa{ia operativa, for$ele $i mijloacele angajate in ac^iuni, iar in afara orelor de program ale
conducerii directiei, dispune primele masuri privind organizarea $i executarea misiunilor
incredintate unita^ii, prezentandu-le imediat Directorului executiv (inlocuitorului legal);
b) transmite $i urmare^te executarea ordinelor $i dispozi^iilor Directorului executiv,
prime^te rapoartele operative de la serviciile operative sJ urmare$te solutionarea lor;
c) raporteaza evenimentele deosebite $i aplicarea masurilor stabilite in caz de calamitate,
catastrofe, incendii de mari proportii sau alte situatii deosebite;
d) asigura men^inerea legaturii neintrerupte cu serviciile institu^iei, precum $i cu for^ele cu
care coopereaza in zona de responsabilitate;
e) sa permita accesul persoanelor autorizate sa-$i desfa^oare activitatea in dispecerat;
f) sa supravegheze (verifice) func{ionarea normala a sistemelor de comunica{ii $i
informatice;
g) sa solicite interven^ia echipei tehnice pentru remedierea unor defecte constatate in
func^ionarea echipamentelor de securitate, comunica^ii $i informatica;
h) sa asigure comunicarea operativa cu celelalte compartimente ale Poli{iei Locale;
i) mentine legatura permanenta cu efectivele aflate in misiunile de asigurare a ordinii
publice $i cu for{ele sau structurile cu care se coopereaza;
j) sa urmareasca plecarea la timp in misiuni, realizarea dispozitivelor $i primirea
rapoartelor;
k) sa monitorizeze deplasarile autovehiculelor asigurate cu sistem GPS;



1) sa comunice operativ factorilor de decizie evenimentele constatate prin
m) sa transmita la ordin elementelor din dispozitiv informa{ii p^
intervenite in situa{ia operativa din teren $i de pe itinerariile de deplasa^
n) sa transmita directorului executiv datele si infomiatiile ob{inute cu
catre elementele din dispozitiv a unor factori de risc ce ar putea
ordinea publica;
o) sa urmareasca daca elementele de dispozitiv respecta indica{iile pnS
codificata a mesajelor, itinerariul $i viteza de deplasare;
p) sa {ina legatura - radio sau telefonic - cu agentii in teren;
r) sa foloseasca tehnica de supraveghere, alarmare $i dispozitivele de stins incendiul din
dispecerat conform normelor legale;
s) fiecare angajat sa se preocupe de perfec{ionarea continua a pregatirii personale
participand la $edin{ele de pregatire organizate $i studiind cu raspundere materialele
bibliografice necesare;
$) inregistrarea persoanelor urmarite, a obiectelor $i a autoturismelor sustrase in temeiul
legii;
t) inregistrarea autovehiculelor abandonate/fara stapan la care s-a dispus ridicarea, conform
legii;
t) asigura prin intermediul purtatorului de cuvant al Primariei Campina o rela{ie bazata pe
echidistan{a, transparem> $i deschidere cu mass-media;
u) preia sesizarile telefonice care se inregistreaza in registrul unic de la ofi|erul de serviciu;
v) monitorizarea timpului de pauza transmis de lucratorii din teren;
x) are acces la baza de date conform legisla{iei in vigoare pentru identificarea persoanelor,
inregistrarea acestora $i comunicarea celor interesa{i respectandu-se prevederile
protocolului incheiat cu de{inatorii legali ai bazei de date (M.A.I), precum si toate celelalte
prevederi legale;
y) preluarea apelurilor prin sta{ia de emisie - recep{ie de la poli{istii locali si a personalului
contractual, cu ocazia primirii - predarii postului.
z) prime$te $i inregistreaza petrJiile, cererile, sesizarile, reclama|iile $i le direc{ioneaza
pentru solu^ionare serviciilor ori birourilor conform atribu{iilor acestora $i a ordinului
rezolutiv.
w) intocmeste note interne, note de informare, sinteze, rapoarte si alte materiale in baza
rezolu{iei Directorului executiv;
aa) urmare$te solu{ionarea si redactarea in termen a raspunsului, expediaza raspunsul catre
peti{ionar ^i se ingrije^te de clasarea ^i arhivarea acestuia;
ab) organizeaza activitatea de eviden{a, intocmire, multiplicare, manipulare, transport,
pastrare ^i arhivare a documentelor potrivit actelor normative in vigoare;
ac) informeaza ceta^enii asupra stadiului de solu{ionare a lucrarilor in termenul stabilit de
lege;
ad) primeste $i inregistreaza corespondenJa adresata Direc{iei Politiei Locale $i o prezinta
Directorului executiv pentru a dispune prin rezolu{ie repartizarea spre competen{a
solu^ionare, conform atribu^iilor serviciului sau biroului, {ine eviden^a acestuia $i termenele
de rezolvare;
ae) sa pastreze secretul de stat $i cel de serviciu.
af) prime$te ^i solu^ioneaza cererile de comunicare a informatiilor de interes public $i a
sesizarilor in termenele prevazute de OG nr. 27/2002 privind reglementarea activita{ii de
solu|ionare a peti^iilor, de Legea 544/2001 privind liberul acces la informa{iile de interes
public, H.G 223/2002 norme de aplicare si a prevederilor L 52/2003 privind transparenta
decizionala, in vederea formularii $i transmiterii raspunsului catre petulonar, in acest scop
putand solicita informa{ii de la celelalte compartimente.

2) In domeniul Eviden{a Procese verbale de constatare a contraven{iei
a) urmare$te $i inregistreaza procesele-verbale de constatare a contravem;iei in vederea
executarii unor masuri procedurale in registrul tipizat special destinat;



b) urmare$te ^i inregistreaza plangerile in registrul tipizat, special
activitate;
c) urmare$te $i executa clasarea proceselor-verbale in cazul primirii
amenzii in 48 de ore;
d) executa comunicarea procesului-verbal contravenientului $i altor MpsQaaef
cand nu au fost de fa{a la data incheierii lui, ori au refuzat primirea; *^M^U
e) executa comunicarea actelor procedurale catre persoanele interesate (in$tiim>reaTde plata,
incheierea, etc);
f) urmare$te sj executa la timp trimiterea procesului-verbal sau incheierii in vederea
executarii sanc{iunii amenzii;
g) urmare$te respectarea cu strictete a termenelor procedurale, intrucat depasirea unora
dintre ele are ca efect prescrierea aplicarii sau executarii sanc{iunii, ceea ce anuleaza orice
efect pozitiv al activitatii desfa$urate de poli{i$tii locali care constata contravenJii;
h) declan$eaza activitatea de urmarire $i eviden{a a lucrarilor din momentul primirii
procesului-verbal care trebuie inregistrat imediat $i comunicat persoanelor interesate,
conform alineatului precedent;
i) verifica daca in urma comunicarii catre contravenient a procesului-verbal a aparut una din
situa$iile urmatoare:

-s-a depus plangere;
-nu s-a depus plangerea;
-contravenientul a achitat contravaloarea amenzii.

- procedeaza in acela$i mod $i cu procesele-verbale de constatare a contraven{iei la care
contravenientul s-a angajat sa plateasca amenda in 48 ore $i a trimis la timp chitan{a de
plata.

3) Arhiva Direc{iei Politiei Locale Campina
a) preluarea dosarelor de la creatorii de documente;
b) selec{ionarea periodica a arhivei generale;
c) eviden$ierea tuturor documentelor intrate $i ie$ite din arhiva;
d) punerea la dispozi{ia salaria{ilor a documentelor din arhiva generala si evidentierea
acestor solicitari;
e) reactualizarea periodica a nomenclatorului arhivistic al dosarelor ^i a ghidurilor de
depozit;
f) predarea la compartimentul specializat a dosarelor cu termen de pastrare ,,permanent",
conform prevederilor legale.
Art. 35

Polh1a Locala Campina asigura in condi{iile stabilite de cadrul legal privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor si protec{ia persoanelor referitoare la paza proprie, paza
transporturilor bunurilor $i a valorilor constand in sume de bani, titluri de credite, cec-uri
sau alte inscrisuri de valoare aparJinand municipiului Campina.
Art. 36

ln cadrul Poli{iei Locale Campina i^i desfa$oara activitatea 2 persoane cu statut de
personal contractual care executa serviciul de paza la obiective stabilite prin hotararea
Consiliului Local (sediul Primariei Municipiului Campina).
Art. 37
(1) Pe timpul desfa$urarii activita{ilor de serviciu, pe raza municipiului, personalul polu;iei
locale foloseste autovehicule cu insemnul distinctiv "poli{ia locala", urmat de denumirea
unita{ii/subdiviziunii administrativ-teritoriale din care face parte. Literele care compun
inscrip{ia trebuie sa fie de culoare neagra, pe fond alb, $i sa aiba acelea^i dimensiuni.
(2) Insemnele nu trebuie sa creeze confuzii cu denumirea altor institu^ii sau autorita{i
publice ^i sunt amplasate pe toate laturile autovehiculului, portiere, portbagaj $i capota,
pentru a fi vizibile din orice pozu;ie.



^ ^^

(3) Autovehiculele de patrulare sunt echipate, in mod obligatoriu, cu^p(p>(Mit
iluminare pentru emiterea de semnale speciale de avertizare luminoasa,
sj cu mijloace speciale de avertizare sonora.
Art. 38
(1) Personalul poluiei locale care a facut uz de arma este obligat sa
a se acorda primul ajutor $i asisten{a medicala persoanelor ranite.
(2) Personalul poli{iei locale care a facut uz de arma este obligat sa anun{e de
apropiat organ de poli{ie din cadrul Poli{iei Romane, indiferent daca au rezultat sau nu
victime ori pagube materiale, conform prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regimul
armelor $i al muni{iilor, cu modificarile $i completarile ulterioare.
(3) Fiecare situa{ie in care s-a facut uz de arma se raporteaza de urgem;a pe cale ierarhica.
De indata ce este posibil, raportul se intocme$te in scris.
(4) Daca in urma uzului de arma se produce moartea sau vatamarea unei persoane, fapta se
comunica de indata procurorului competent, potrivit legii.
CAPITOLUL V: Infiin(area si func{ionarea dispeceratului in cadrul Politiei locale
Art. 39

(1) Poli{ia locala are dispecerat propriu pentru coordonarea activitafii personalului $i
interven{ia la evenimente, verificarea in baza de date a Ministerului de Interne a
persoanelor $i autovehiculelor oprite pentru verificari, in condi{iile legii $i a protocolului de
colaborare nr. 90075/24.01.2012 incheiat cu structurile abilitate din cadrul ministerului -
anexa nr. 6.

(2) Dispeceratul func{ioneaza cu un efectiv de 4 ^atru) poli{i$ti locali, ale caror
atribu{ii sunt prevazute in prezentul regulament.
CAPITOLUL VI: Mijloacele din dotare
Art. 40
(1) Polhi$tii locali $i personalul contractual din poli|ia locala cu atribu{ii in domeniul pazei
bunurilor $i obiectivelor de interes local au dreptul la uniforma de serviciu de protec{ie
specifica locului $i conditiilor de desfa$urare a serviciului, care se acorda gratuit din
resursele fmanciare ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale acestora sau din
veniturile poli{iei locale, cu personalitate juridica, dupa caz.
(2) Articolele din care se compune uniforma $i durata maxim5 de uzura sunt prevazute in
anexanr. 3.
(3) Descrierea uniformei de serviciu, a legitima{iei de serviciu $i a insemnelor distinctive de
ierarhizare ale politi$tilor locali $i ale personalului contractual cu atribu{ii in domeniul pazei
bunurilor $i a obiectivelor de interes local sunt prevazute in anexa nr. 4.
(4) Uniforma $i insemnele distinctive se poarta in timpul executarii serviciului, iar in
situa$ia in care sediile nu sunt dotate cu vestiare, acestea pot fi purtate $i pe timpul
deplasarii pana la serviciu $i de la serviciu la domiciliu sau la re$edin{a, dupa caz.
Art. 41

Procurarea de arme $i muni{ii pentru dotarea personalului propriu al poli{iei locale se
face in condH;iile art. 68 din Legea nr. 295/2004, cu modificarile $i completarile ulterioare.
Art. 42

Eviden{ele $i modul de pastrare $i asigurare a securita^ii armelor $i a muni^iilor
de^inute de polU;ia locala se realizeaza in conditiile art. 68 din Legea nr. 295/2004, cu
modificarile $i completarile ulterioare, $i ale prezentului regulament-cadru.
Art. 43
(1) Polu;i$;tii locali cu atribu^ii in domeniul asigurarii ordinii ^i lini$tii publice care au
ob^inut certificatul de absolvire a programului deformare ini{iala prevazut la art. 11 alin. (9)
pot fi dota{i cu arme letale de aparare $i paza sau cu arme neletale destinate pentru
autoaparare, in vederea desfa^urarii activita^ilor specifice, cu aplicarea corespunzatoare a
prevederilor art. 69 $i 70 din Legea nr. 295/2004, cu modificarile $i completarile ulterioare.
(2) Personalul contractual care desfa$oara activita{i de paza $i care a fost atestat profesional
potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003, cu modificarile $i completarile ulterioare, poate fi



dotat cu arme letale de aparare $i paza sau cu arme neletale destinate pentnj^p^
vederea desfa$urarii activitatilor specifice, cu aplicarea corespunzatoaro^r^e^g^t
69 sj 70 din Legea nr. 295/2004, cu modificarile sj completarile ulterio^eJ/ '̂ ^"
Art.44
(1) In exercitarea atributiilor de serviciu, polrti$tii locali sJ
atributii in domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local j^j-^rta^r$iitHJul* * * r^T/j*'7'/*T,^*frtw*r Tj0&
serviciului o singura arma din dotare, precum $i cantitatea de cel mult 12
(2) Arma prevazuta la alin. (1) poate fi purtata numai de catre titular, cu indeplinirea
conditiilor prevazute la art. 33 alin. (3) din Legea nr. 295/2004, cu modificarile $i
completarile ulterioare.
Art. 45

in vederea asigurarii manipularii armamentului din dotare in conditii de securitate,
structurile de politie locala sunt obligate:
a) sa desfa$oare activita{i de verificare a personalului dotat cu arme sJ munifii, precum sJ a
starii tehnice a armelor $i a munitiilor, in condi|iile art. 71 din Legea nr.295/2004, cu
modificarile $i completarile ulterioare;
b) sa prezinte, la solicitarea inspectoratului de politie jude{ean, respectiv a Directiei
Generale de Poli{ie a Municipiului Bucure$ti pe raza caruia/careia aceasta functioneaza
fiecare arma letala de aparare $i paza detinuta, impreuna cu cate 5 cartu$e corespunzatoare
calibrului fiecarei arme, in vederea inregistrarii proiectilului sJ a tubului-martor in
eviden{ele operative ale Inspectoratului General al Politiei Romane.
Art. 46

Conducerea politiei locale trebuie sa ia masurile ce se impun pentru organizarea unei
eviden{e riguroase a armamentului, a munitiilor sJ a mijloacelor cu ac{iune iritant-
lacrimogena din dotarea personalului sj a structurilor proprii, pastrarea in condidi de
deplina siguran{a, portul, manipularea $i folosirea lor in stricta conformitate cu dispozitiile
legale, in scopul prevenirii pierderii, sustragerii, instrainarii, degradarii $i producerii de
accidente sau orice alte evenimente negative, potrivit legilor, ordinelor sJ instrucdunilor de
specialitate in vigoare.
Art. 47
(1) Locurile de pastrare a armamentului, a munidilor sj a mijloacelor cu actiune iritant-
lacrimogena din dotarea personalului $i a structurilor proprii, precum $i gestionarea
materialelor respective se stabilesc la inceputul fiecarui an calendaristic $i ori de cate ori
este necesar, prin dispozitia primarului.
(2) Dotarea individuala a personalului $i asigurarea cu armament, munitii ^i mijloace cu
actiune iritant-lacrimogena se stabilesc in stricta conformitate cu prevederile normelor, ale
tabelelor de inzestrare $i cu dispozitiile tehnice de aplicare a acestora.
Art. 48
(1) Odata cu primirea armamentului, a munitiei $i a mijloacelor cu actiune iritant-
lacrimogena, personalul se instruie$te de catre $efii nemijlociti asupra modului de predare-
primire, purtare $i pastrare, functionare, asupra regulilor de manuire, a conditiilor legale in
care se poate face uz de arma sJ a masurilor de prevenire $i limitare a accidentelor.
(2) Inaintea $i dupa executarea misiunilor, a sedin{elor de pregatire $i tragere, de instructie
^i a altor activita{i la care se folosesc armamentul sJ munitiile se verifica existen^a $i starea
tehnica a acestora, precum $i modul cum sunt cunoscute $i respectate regulile de pastrare,
purtare $i manipulare a lor.
Art. 49

Personalul care are in dotare armament, munitii $i mijloace cu actiune iritant-
lacrimogena, precum sJ cel care participa la exploatarea acestor categorii de bunuri
materiale este obligat sa respecte regulile prevazute in precizarile $i dispozitiile tehnice
specifice, precum $i pe cele stabilite in documentatia tehnica a fiecarui mijloc in parte. Pe
timpul indeplinirii misiunilor personalul este obligat s3 manifeste maximum de vigilen{a in



scopul inlaturarii oricarei posibilita|i de sustragere, instrainare sau
persoane neautorizate ori de producere a unor accidente sau alte evenim<|
Art. 50
(1) Armamentul, muni{iile sJ mijloacele cu ac{iune iritant-lacrimo^
incaperi special destinate, care prezinta o deplina siguran{a si au amen3
fisete sau lazi din metal, prevazute cu un sistem de inchidere sigura, incuii
(2) Un rand de chei de la sistemul de inchidere a acestor incaperi se pastreaz%^ekfflk5e^t, in
plicuri sau cutii sigilate, la ofi{erul de serviciu.
Art 51
(1) Incaperile destinate pastrarii armamentului, muni|iilor si mijloacelor cu ac{iune iritant-
lacrimogena trebuie prevazute cu gratii si grilaje, montate la toate ferestrele si usile de
acces, iar gurile de aerisire cu plase sau site metalice. fn situa{ia in care usjle de acces sunt
confec{ionate din metal de cel pu|in 5 mm grosime, nu este obligatorie montarea grilajelor.
(2) Usjle $i grilajele sunt prevazute cu cate doua incuietori sigure.
(3) Grosimea barelor gratiilor $i a grilajelor trebuie sa fie de minimum 10 mm, iar
dimensiunile maxime ale ochiurilor acestora de 150 x 150 mm. Gratiile $i grilajele trebuie
sa fie incastrate in zid, iar balamalele se monteaza astfel incat sa nu permita scoaterea lor.
(4) Zilnic, la inceputul si la terminarea programului de lucru, gestionarii bunurilor materiale
veriflca starea sigiliilor si a sistemului de alarma.
(5) $efii politiilor locale unde nu sunt asigurate condi{ii de pastrare regulamentare pentru
armament $i muni{ii sunt obligati sa faca demersurile legale, conform competentelor, pentru
asigurarea acestora.
Art. 52
(1) Usile de acces in depozitele, magaziile $i incaperile unde se pastreaza armament,
muni{ii sj mijloace cu ac{iune iritant-lacrimogena, precum ^i ferestrele acestora trebuie
prevazute cu sisteme de alarma contra efrac{iei.
(2) Sistemele de alarmare trebuie cuplate la camera ofH;erului de serviciu.
Art. 53
(1) Pe timpul cat nu se afla asupra poli{i$tilor locali $i asupra personalului contractual cu
atribu^ii in domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local, armamentul $i
muni{ia din dotarea individuala, precum $i mijloacele cu ac^iune iritant-lacrimogena se
pastreaza in incaperi special amenajate sau la ofi{erul de serviciu. Armamentul se pastreaza
in rastele, fisete sau lazi metalice prevazute cu tabele aprobate de $efii poli{iilor locale, ce
cuprind seria armamentului $i detinatorul.
(2) Muni{ia se pastreaza in incaperi separate de armament, in lazi metalice prevazute cu
incuietori adecvate. In documentul de predare-preluare a serviciului de zi se consemneaza
cantitativ armamentul $i muni{ia existente la ofi{erul de serviciu.
(3) Acolo unde nu se pot asigura incaperi separate, muni{ia $i mijloacele cu ac{iune iritant-
lacrimogena se pastreaza in aceea$i camera cu armamentul, in lazi metalice separate, avand
grosimea pere{ilor de cel pu{in 3 mm, prevazute cu incuietori sigure. Mijloacele cu acfiune
iritant-lacrimogena se pastreaza in ambalajele originale.
Art. 54

Pistoalele $i muni^ia aferenta din dotarea structurilor politiei locale care nu au
organizat serviciul de zi permanent se pastreaza in spa|ii special amenajate, unde este
organizat serviciu de zi permanent $i sunt asigurate condi{ii pentru pastrarea in deplina
siguran{a.
Art. 55

Distribuirea armamentului, a muni{iilor sj a mijloacelor cu ac{iune iritant-
lacrimogena din dotarea personalului poli^iei locale cu drept de utilizare a acestor mijloace
de aparare, precum si retragerea acestora se fac, indiferent de situa{ie, pe baza de tichet
inlocuitor, semnatura in registrul special destinat $i/sau documentejustificative.



Art. 56
Predarea armamentului si a mum{iilor se face numai personaluJ^^uttiift^^^ sau

inlocuitorilor de drept ai acestuia.
Art.57
(1) Tichetele inlocuitoare pentru predarea-preluarea armamentulufcfl
dotarea individuala a personalului se iau in eviden{a in registrele
c u documente clasificate. u <
(2) Tichetele inlocuitoare se elibereaza separat pentru predarea-preluarea^B&*HSrnentului,
respectiv a muni{iilor din dotare, $i cuprind urmatoarele men{iuni: denumirea poli{iei locale,
gradul, numele si prenumele poli{istilor locali $i ale personalului contractual cu atribu|ii in
domeniul pazei bunurilor $i a obiectivelor de interes local, tipul si seria armei, respectiv
numarul de cartuse, semnatura $efului poli{iei locale cu $tampila unitatii, precum si
semnatura de primire a posesorului.
(3) Cu ocazia inventarierii documentelor clasificate, la controale, convocari $i alte
asemenea activita{i, se verifica existen{a $i starea tichetelor $i se iau masuri de inlocuire a
celor necorespunzatoare.
Art. 58
(1) Portul armamentului, al muni{iilor $i al mijloacelor cu ac|iune iritant-lacrimogena din
dotarea individuala a personalului este permis numai in interes de serviciu, cu aprobarea
sefilor poliJiei locale din care face parte.
(2) La terminarea misiunii sau a serviciului, armamentul, muni{iile $i mijloacele cu ac{iune
iritant-lacrimogena se predau ofiterilor de serviciu de la care au fost primite.
Art. 59
(l)La uniforma de serviciu, pistolul se poarta, in mod obligatoriu, numai in toc, pe centura.
(2)Incarcatoarele cu cartuse se pastreaza unul introdus in pistol, iar celalalt in locasul
prevazut din tocul de purtare.
Art. 60
(l)Pierderea, sustragerea, instrainarea, degradarea sau folosirea abuziva a armamentului, a
muni{iilor si a mijloacelor cu ac{iune iritant-lacrimogena din dotare constituie evenimente
deosebite, abateri de la normele legale, ordinea interioara $i disciplina, care atrag, potrivit
legii, dupa caz, raspunderea materiala, disciplinara sau penala.
(2) Cazurile de pierdere, sustragere, instrainare, degradare sau folosire abuziva a
armamentului, a munitiilor $i a mijloacelor cu ac{iune iritant-lacrimogena se raporteaza
imediat, pe cale ierarhica, iar sefii compartimentelor func|ionale, impreuna cu persoanele
desemnate, dispun masuri de cercetare pentru elucidarea completa a cazurilor ^i
sanc^ionarea celor vinovati, potrivit competentelor.
Art. 61

$eful poli^iei locale dispune retragerea armamentului si a muni^iilor din dotarea
personalului care se afla in cercetare penala, daca se constata ca prezinta pericol pentru
siguran{a proprie sau a altor persoane ori in alte situa{ii care impun aceasta masura.
Art. 62

Poli{ia locala care de^ine bunuri, valori, suporturi de stocare a documentelor, a
datelor si a informatiilor secret de stat trebuie sa asigure paza, mijloacele mecano-fizice de
protec{ie $i sistemele de alarma impotriva efrac{iei in locurile de pastrare, depozitare si
manipulare a acestora.
Art. 63
Folosirea mijloacelor din dotare si uzul de arma
(1) Pentru descurajarea, impiedicarea ^i neutralizarea ac^iunilor agresive ale persoanelor

care tulbura ordinea si linistea publica, ac^iuni ce nu au putut fi inlaturate sau anihilate prin
utilizarea altor mijloace, poli{i$tii locali pot folosi arme neletale destinate pentru
autoaparare, bastoane din cauciuc sau tomfe, bastoane cu energie electrostatica, dispozitive
cu substan{e iritant-lacrimogene si paralizante, catuse, caini de serviciu, precum si alte



mijloace de imobilizare care nu pun in pericol via{a sau nu produc o vatanmrejcorporala
grava.
(2) Mijloacele prevazute la alin. (1) pot fi folosite impotriva persoanelor^
a)intreprind ac{iuni care pun in pericol integritatea corporala,
persoane;
b)blocheaza, in afara condi{iilor legii, caile publice de circulatie,
patrund fara drept sau refuza sa paraseasca sediile autorita{ilor
politice, ale institu{iilor $i organiza|iilor de interes public ori privat,
mod integritatea sau securitatea acestora ori a personalului sau tulbura desfasurarea normala
a activita{ii:
c) ultragiaza persoanele cu func{ii ce implica exercifiul autoritatii publice;
d) se opun sau nu se supun, prin orice mijloace, indeplinirii solicitarilor legale ale
poli{i$tilor locali, numai daca exista o temere legitima ca prin ac{iunile lor pot pune in
pericol integritatea corporala sau via{a poli{i$tilor locali.
(3) Folosirea mijloacelor prevazute la alin. (1) impotriva participan{ilor la ac{iunile agresive
se va face in mod gradual, dupa avertizarea prealabila asupra utilizarii unor asemenea
mijloace si acordarea timpului necesar pentru incetarea ac|iunilor si conformarea la
solicitarile legale ale polu;i$tilor locali. Orice acJiune in public se face prin anun{are:
"Politia!".
(4) Folosirea mijloacelor prevazute la alin. (1) nu trebuie sa depa$easca nevoile reale pentru
impiedicarea sau neutralizarea ac{iunilor agresive.
Art. 64
(1) Politistul local dotat cu arme letale de aparare $i paza poate face uz de arma in caz de
legitima aparare, stare de necesitate potrivit legii ori pentru indeplinirea atribu{iilor de
serviciu.
(2) Personalul contractual care desfasoara activita{i de paza, dotat cu arme letale de aparare
$i paza, poate face uz de arma in caz de legitima aparare ori stare de necesitate potrivit legii.
(3) in sensul prezentei legi, prin uz de arma se in^elege tragerea cu arma letala de aparare si
paza asupra persoanelor, animalelor sau bunurilor.
(4)Atunci cand folosirea altor mijloace de imobilizare sau constrangere nu a dat rezultate,
politistul local poate face uz de arma in indeplinirea atribu{iilor de serviciu, in urmatoarele
situa{ii:
a) pentru asigurarea apararii oricarei persoane impotriva unor violen{e iminente, prin care
se poate provoca moartea sau ranirea grava ori care constituie amenin{are grava asupra
vie{ii sau integritatii corporale a unei persoane;
b) pentru imobilizarea unei persoane care, dupa comiterea unei infrac{iuni prin violen{a, se
opune sau incearca sa fuga, iar ramanerea acesteia in stare de libertate poate pune in pericol
via{a sau integritatea corporala a persoanelor.
(5) Uzul de arma se face numai dupa somatia: "Poli{ia, stai!". in caz de nesupunere, se
someaza din nou prin cuvintele: "Stai, ca trag!". Daca cel in cauza nu se supune nici de
aceasta data, se someaza prin tragerea locului de arma in sus, in plan vertical.
(6) in cazul in care, dupa executarea soma{iei legale, potrivit alin. (5), persoana in cauza nu
se supune, se poate face uz de arma impotriva acesteia.
(7) Uzul de arma, in condi{iile $i in situatiile prevazute de alin. (4)-(6), se face in a$a fel
incat sa duca la imobilizarea celor impotriva carora se folose$te arma, tragandu-se, pe cat
posibil, la picioare, pentru a evita cauzarea mor{ii acestora.
(8) in cazurile de legitima aparare sau stare de necesitate se pot folosi armele letale de
aparare si paza, fara somatie, daca nu exista timpul necesar pentru aceasta.
Art. 65

Fiecare situatie in care s-a facut uz de arma se raporteaza de urgenta ierarhic. De
indata ce va fi posibil, raportul se intocme$te in scris. Daca in urma uzului de arma s-a
produs moartea sau vatamarea unei persoane, fapta se comunica de indata procurorului
competent, potrivit legii.



Art. 66
(1) Se interzice folosirea mijloacelor prevazute la art. 63: ^^ ^ >f^X,.
a) impotriva copiilor, femeilor cu semne vizibile de sarcina $i a pers^aSeKjrVch^fe*
vizibile de invaliditate, cu excep{ia cazurilor in care acestia savarsesc
grup, care pune in pericol via{a ori integritatea corporala a persoanei;
b) in situa^iile in care s-ar primejdui via{a altor persoane ori s-ar vk
aerian sau apele na{ionale ale unui stat vecin. V"-*"" ""& +J
(2) Folosirea mijloacelor prevazute la art. 63 pentru indeplinirea a tr i ' ' " ' ' ^icA - ^
condi|iile si in situa{iile prevazute de prezenta lege, inlatura caracterul penal al fapfei.
(3) Persoanelor ranite li se da primul ajutor si se iau imediat masuri pentru acordarea
ingrijirilor medicale.
Art.67

Normele de dotare cu armament $i mijloace specifice de protec{ie a poli|i$tilor locali
$i a personalului cu atribu|ii in domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local
sunt prevazute in anexa nr.5.
Art. 68

Suportul logistic aflat in dotarea PoliJiei Locale Campina cuprinde:
- trei autoturisme de patrulare Dacia Logan;
- un autoturism pentru ac{iuni de observare, Renault Laguna;
- un autoturism VW Golf, pentru activita{i Serviciul Control, in

secundar, patrulare;
- un autoturism de patrulare Opel;
- armament cu muni{ie letala marca Glock 9xl9;
- pulverizatoare cu substan{e iritant-lacrimogene;
- bastoane de cauciuc (tomfe);
- catu$e;
- electro$ocuri;
- statiiRER;
- telefoane.

Autoturismele sunt inscrip|ionate conform H.G. 1332/2010, cu insemnul distinctiv
"POLIJIA LOCALA", urmat de denumirea unita{ii din care face parte. Literele care
compun inscrip{ia sunt de culoare neagra, pe fond alb, $i au aceleasi dimensiuni. insemnele
sunt amplasate pe toate laturile autovehiculului, portiere, portbagaj si capota, pentru a fi
vizibile din orice pozi{ie.

Autovehiculele de patrulare sunt echipate cu dispozitive de iluminare pentru
emiterea de semnale speciale de avertizare luminoasa, de culoare albastra $i cu mijloace
speciale de avertizare sonora.

Pentru o mai buna asigurare a serviciului de men{inere a ordinii $i lini$tii publice, a
fost implementat un sistem de supraveghere video, monitorizat prin dispeceratul Poli{iei
Locale. Acest sistem cuprinde un numar de 35 de camere, care sunt func{ionale, fiind
dispuse dupa cum urmeaza:

1.1.H.Radulescu cu strada Siretului $i strada Drumul Taberei
2. Bd. Carol I cu strada Siretului
3. Calea Doftanei cu strada Voila
4. Calea Doftanei cu strada B.P.Hasdeu
5. Bd. Carol I cu strada 1 Decembrie 1918
6. Bd. Carol I cu strada Calea Doftanei
7. Bd. Carol I cu strada Mihail Kogalniceanu
8. Bd. Nicolae Balcescu cu strada Orizontului
9. Bd. Nicolae Balcecu cu strada Sondei, Schelelor si Bd.Carol I
10. Bd. Nicolae Balcescu cu strada Campului $i strada Calea Daciei
11. Calea Daciei cu DN 1
12. Bd. Carol I cu strazile Oituz $i Pictor Nicolae Grigorescu



13. Strada Plevnei cu strada Pictor Nicolae Grigorescu
14. Strada Ectaterina Teodoroiu cu strada Zorilor
15. Strada Doctor Victor Babe$ cu strada Lt.Col.Oprei|

De asemenea, exista un sistem de supraveghere video care dispun|
fiind amplasate in urmatoarele loca{ii:

1. Parcul Lacul Bisericii
2. Parcul Curiacul
3. PiaJaCentrala
4. Casa Casatoriilor

CAPITOLUL VII: Recompensele, drepturile, obligafiile si sancfiunile care se pot
aplica poIifistilor locali
Art. 69
(1) Recompensarea poli|istilor locali se realizeaza in scopul recunoasterii publice in cadrul
comunita{ii profesionale si in societate, daca este cazul, a meritelor celor care se eviden{iaza
in indeplinirea atributiilor, a misiunilor sau pe timpul ac{iunilor organizate in zona de
competen{a a poli{iei locale.
(2) Recompensele au caracter moral sau material, dupa caz.
(3) Recompensarea poli^istilor locali trebuie sa se bazeze pe principii care vizeaza
obiectivitatea, echitatea si principialitatea acordarii recompenselor.
Art. 70

La stabilirea si acordarea de recompense sau la formularea de propuneri in acest sens
se au in vedere urmatoarele elemente:
a) comportamentul poli{istului local;
b) prestaJia profesionala generala a poli{istului local si modul de indeplinire a
atributiilor/misiunilor;
c) efectul motivator pe care recompensarea il poate produce asupra celorlal{i polhisti locali;
d) posibilitatea ca recompensa acordata sa determine eficientizarea activita{ii poli^istului
local.
Art. 71

Recompensele care se pot acorda poli{istilor locali sunt urmatoarele:
a) ridicarea unei sanc{iuni disciplinare aplicate anterior - preceda acordarea unei alte
recompense. Se acorda pe timpul perioadei cat sanc{iunea i$i produce efectele si determina
incetarea imediata a acestora. Se acorda de seful care a aplicat sanc{iunea disciplinara ce
urmeaza a fi ridicata sau de catre noul sef care indeplineste atribu|iile aceleiasi func^ii. In
situa^ia in care poli{istul local a fost mutat, ridicarea sanc{iunii se acorda ca recompensa de
catre seful care indeplineste func{ia similara celui care a aplicat sanc{iunea disciplinara;
b) felicitarile - pot fi scrise sau verbale, se acorda pentru indeplinirea deosebita a atribu{iilor
$i a misiunilor si se aduc la cunostin{a individual sau in fa{a personalului;
c) titlurile de onoare - se confera poli^i^tilor locali pentru acte de eroism, curaj deosebit,
devotament si pentru merite deosebite in indeplinirea unor atribu{ii sau a unor misiuni;
d) insemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, al insignelor sau altele asemenea, si diplomele
de merit - se acorda pentru ob{inerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri,
competi{ii sportive, manifestari cultural-artistice $i sociale cu prilejul unor aniversari $i la
flnalizarea unor actiuni/misiuni;
e) recompensele materiale - se acorda poli{istilor locali care s-au eviden{iat prin ob{inerea
de rezultate exemplare in activitate, in conformitate cu legea-cadru privind salarizarea
unitara a personalului platit prin fonduri publice.
Art. 72

Consiliul local va asigura asistem> juridica a poli{istului local pentru fapte savarsite
de acesta in exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu.
Art. 73
(1) Poli{i$tii locali au dreptul la despagubiri de via{a, de sanatate si de bunuri, pentru
daunele suferite in exercitarea atributiilor de serviciu.



(2) Asigurarea despagubirilor prevazute la alin. (1) implica acordarea
pentru politi$tii locali sau, in cazul decesului, pentru familiile acestora, in
riscurilorspecificeactivitatiidepoli|ielocala.
Art.74
(1) Despagubirile se acorda, in limita bugetului aprobat de
urmatoarele categorii de riscuri:
a) ranirea polipstului local;
b) invaliditate de gradul I;
c) invaliditate de gradul II;
d) invaliditate de gradul III;
e) deces;
f) prejudicii aduse bunurilor.
(2) In sensul alin. (1), termenii $i expresiile de maijos au urmatoarele semnifica{ii:
a)poli|ist local ranit - poli{istul local supus in timpul sau in legatura cu exercitarea
atribu{iilor de serviciu, independent de voin|a lui, efectelor unor cauze vatamatoare, in urma
carora ii este afectata integritatea anatomica si/sau func|ionala a organismului;
b) poli{ist local invalid - poluistul local ranit clasat inapt pentru indeplinirea atribu{iilor de
serviciu de catre comisiile de expertiza medicala $i evaluare a capacita{ii de munca;
c) poli{ist local decedat - poli{istul local care si-a pierdut via|a in urma unui accident, in
timpul sau in legatura cu exercitarea atribu{iilor de serviciu;
d) bun - construc{ii cu destina{ia de locuit pentru poli{ist $i familia sa, precum $i anexele
acestora, vehicule aflate in proprietatea sau folosin{a poli|istului.
Art. 75
(1) Despagubirile acordate in situa{ia producerii riscului prevazut la art. 74 alin. (1) lit. a)
acopera, in limita bugetului aprobat de consiliul local, toate cheltuielile legate de:
a) tratamentul in {ara sau in strainatate, in cazul in care acesta nu poate fi efectuat in {ara;
b) tratamentul de recuperare in unita{i medicale din {ara sau din strainatate;
c) protezele, ortezele $i alte dispozitive medicale de profil din {ara sau din strainatate;
d) transportul dus-intors pana la/de la unitatea medicala care va asigura efectuarea
tratamentului, atat pentru poli{istul local, cat $i pentru inso{itor, cand situa^ia o impune.
(2) In situa|ia producerii $i a unuia dintre riscurile prevazute la art. 74 alin. (1) lit. b)- d),
poli{istului local i se acorda, in limita bugetului aprobat de consiliul local, si despagubiri in
suma de pana la:
a)10.000 euro, echivalentul in lei la data pla{ii - pentru invaliditate de gradul I;
b) 8.000 euro, echivalentul in lei la data pla{ii - pentru invaliditate de gradul al II-lea;
c) 6.000 euro, echivalentul in lei la data pla{ii - pentru invaliditate de gradul al III-lea.
(3) Despagubirea acordata in situa$ia producerii riscului prevazut la art. 74 alin. (1) lit. e)
consta intr-o suma de pana la 20.000 euro, echivalentul in lei la data pla{ii, $i se plateste
familiei politistului local decedat.
(4) Despagubirea acordata in situa{ia producerii riscului prevazut la art. 74 alin. (1) lit. f) nu
poate depasi suma necesara pentru aducerea bunului in starea inulala sau inlocuirii acestuia
in caz de distrugere.
Art. 76
(1) Despagubirile acordate in baza prezentului regulament constituie forme de sprijin cu
destinatie speciala.
(2) Despagubirile prevazute la art. 75 se acorda pentru fiecare eveniment asigurat in parte.
(3) Despagubirile prevazute la art. 75 alin. (4) nu se acorda in cazul in care prejudiciul
prevazut la art. 74 alin. (1) lit. f) este acoperit par^ial sau in totalitate ca urmare a existen{ei
unei asigurari in sistemul privat.



Art. 77
Pentru toate sumele de bani platite ca despagubiri in temeiul

autoritatile administratiei publice locale vor ini{ia demersuri pentru
platite de la persoanele care se fac vinovate de producerea prejudiciilor.W^
Art.78
(1) In exercitarea atributiilor ce ii revin, potrivit legii, poli{istul locai
drepturi principale:
a) sa efectueze control preventiv asupra persoanei $i/sau bagajului acesteia in urmatoarele
situa{ii: exista indicii clare ca s-a savarsit, se savarse$te sau se pregate$te savarsirea unei
infrac{iuni sau persoana participa la manifestari publice organizate in locuri in care este
interzis accesul cu arme, produse ori substan{e periculoase;
b) sa invite la sediul poli{iei locale persoanele a caror prezen{a este necesara pentru
indeplinirea atribu{iilor, prin aducerea la cuno$tinta, in scris, a scopului $i a motivului
invita{iei;
c) sa solicite sprijinul cetaJenilor pentru identificarea, urmarirea si prinderea persoanelor
care au comis fapte de natura penala sau contraven{ionala;
d) sa poarte si sa foloseasca, in condipile prezentei legi sj numai in timpul serviciului,
armamentul, muni{ia $i celelalte mijloace de aparare si interventie din dotare;
e) sa circule gratuit, pe baza legitima{iei de serviciu, in timpul serviciului, in zona de
competen{a, cu mijloacele de transport in comun locale, pentru executarea unor misiuni
care nu pot fl indeplinite altfel;
f) sa foloseasca for^a, in condi{iile legii, propor{ional cu starea de fapt care justifica
utilizarea acesteia, in cazul nerespectarii dispozi{iilor pe care le-a dat in exercitarea
atributiilor de serviciu;
g) sa legitimeze si sa stabileasca identitatea persoanelor care incalca dispozi{iile legale ori
sunt indicii ca acestea pregatesc sau au comis o fapta ilegala;
h) sa conduca la sediul polu1ei locale sau al unitatilor/structurilor teritoriale ale Poli|iei
Romane pe cei care prin ac{iunile lor pericliteaza integritatea corporala, sanatatea sau via{a
persoanelor, ordinea publica ori alte valori sociale, precum $i persoanele suspecte de
savarsirea unor fapte ilegale, a caror identitate nu a putut fi stabilita in condi{iile legii.
Verificarea situa{iei acestor categorii de persoane $i luarea masurilor legale, dupa caz, se
realizeaza in cel mult 12 ore din momentul depistarii, ca masura administrativa.
(2) Pentru exercitarea atribu{iilor de serviciu, poli{istii locali au acces, in condi{iile legii, la
bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne. In acest scop, poli^ia locala sau
unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala, dupa caz, si structurile abilitate din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne incheie protocoale de colaborare in care se reglementeaza
infrastructura de comunicatii, masurile de securitate, protec|ie si de asigurare a
confiden{ialitatii datelor, nivelul de acces $i regulile de folosire.
Art. 79

A

(1) In exercitarea atribu{iilor de serviciu, poli{istul local este obligat:
a)sa respecte drepturile ^i libertatile fundamentale ale ceta^enilor, prevazute de Constitu{ia
Romaniei, republicata, si de Conven{ia pentru apararea drepturilor omului $i a libertatilor
fundamentale;
b) sa respecte principiile statului de drept sJ sa apere valorile democratiei;
c) sa respecte prevederile legilor si ale actelor administrative ale autorita{ilor administra^iei
publice centrale $i locale;
d) sa respecte $i sa aduca la indeplinire ordinele $i dispozi^iile legale ale $efilor ierarhici;
e) sa respecte normele de conduita profesionala ^i civica prevazute de lege;
f) sa isi decline, in prealabil, calitatea $i sa prezinte insigna de poli{ist si legitima^ia de
serviciu, cu excep{ia situa^iilor in care rezultatul ac{iunii este periclitat. La intrarea in
ac{iune sau la inceputul interven{iei ce nu sufera amanare, polipstul local este obligat sa se
prezinte, iar dupa incheierea oricarei ac^iuni sau interven{ii sa se legitimeze ^i sa declare
func^ia $i unitatea de polrJie locala din care face parte;



g) sa intervina $i in afara orelor de program, in limita mijloacelor aflate la
exercitarea atribupilor de serviciu, in raza teritoriala de competen{a,
existen{a unor situaJii care justifica interven{ia sa; /'
h) sa se prezinte de indata la sediul poli{iei locale sau acolo unde este
catastrofe, calamitati ori tulburari de amploare ale ordinii si
asemenea evenimente, precum $i in cazul instituirii starii de urgen|a
sau in caz de mobilizare sj de razboi;
i) sa respecte secretul profesional, precum $i confiden{ialitatea datelor dobandite in timpul
desfa$urarii activita{ii, in condi{iile legii, cu excep{ia cazurilor in care indeplinirea sarcinilor
de serviciu, nevoilejusti{iei sau legea impun dezvaluirea acestora;
j) sa manifeste corectitudine in rezolvarea problemelor personale, in a$a fel incat sa nu
beneficieze sJ nici sa nu lase impresia ca beneficiaza de datele confiden{iale ob{inute in
calitatea sa oficiala.
(2) Poli|istului local ii este interzis:
a) sa faca parte din partide, forma{iuni sau organiza{ii politice ori sa desfa$oare propaganda
in favoarea acestora;
b) sa exprime opinii sau preferin{e politice la locul de munca sau in public;
c) sa participe la mitinguri, demonstra{ii, procesiuni sau orice alte intruniri cu caracter
politic;
d) sa adere la secte, organiza{ii religioase sau la orice alte organiza{ii interzise de lege;
e) sa efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activita{i de comer$ ori sa participe la
administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu excep^ia calita^ii de ac|ionar;
f) sa exercite activita^i de natura sa lezeze onoarea $i demnitatea polipstului local sau a
institu^iei din care face parte;
g) sa de^ina orice alta func^ie publica sau privata pentru care este salarizat, cu excep{ia
func{iilor didactice din cadrul institu{iilor de invatamant, a activita^ilor de cercetare
5tiintifica si crea|ie literar-artistica;
h) sa participe la efectuarea oricarei fon^e de control in vreo entitate publica sau privata, in
cazul in care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natura contrara
activita{ii specifice de poli{ie;
i) sa provoace suferin^e fizice sau psihice unor persoane, in scopul ob{inerii de la acestea ori
de la o ter{a persoana de informatii sau marturisiri;
j) sa primeasca, sa solicite, sa accepte, direct sau indirect, ori sa faca sa i se promita, pentru
sine sau pentru al{ii, in considerarea calita{ii sale oficiale, daruri ori alte avantaje;
k) sa rezolve cereri care nu sunt de competen{a sa ori care nu i-au fost repartizate de $efii
ierarhici sau sa intervina pentru solu{ionarea unor asemenea cereri, in scopurile prevazute la
lit.j);
1) sa colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;
m) sa redacteze, sa imprime sau sa difuzeze materiale ori publica{ii cu caracter politic,
imoral sau ilegal.
(3) Politistul local cu func{ie de conducere raspunde pentru ordinele $i dispozi^iile date
subordona{ilor. E1 este obligat sa verifice daca acestea au fost transmise $i in^elese corect $i
sa controleze modul de ducere la indeplinire.
(4) Polhistul local cu func{ie de conducere este obligat sa sprijine propunerile $i ini^iativele
motivate ale personalului din subordine, in vederea imbunata{irii activitatii politiei locale in
care i$i desfa^oara activitatea, precum $i a calita{ii serviciilor publice oferite ceta{enilor.
(5) Poli^istul local raspunde, in conditiile legii, pentru modul in care i$i exercita atribu^iile
de serviciu. Incalcarea de catre poli{istul local a atribu^iilor de serviciu angajeaza
raspunderea sa disciplinara, patrimoniala, civila sau penala, dupa caz, potrivit legii.
(6) Poli{istul local are obliga|ia sa se ab{ina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii
persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului poli{iei locale $i/sau autorita^ilor publice.



Art. 80
In indeplinirea atributiilor prevazute de prezenta lege,

exercita competenta pe raza unitatii/subdiviziunii administrativ-ferM>r
desfasoara activitatea.

Pentru contribu{ii deosebite la apararea ordinii $i lini$tii
liberta{ilor fundamentale ale ceta{enilor $i la prevenirea faptelor
indeplinirea exemplara a atribu{iilor de serviciu, poli{i$tilor locali li se pot acorda
recompense morale sau materiale.
Art. 82

Autorita{ile administratiei publice locale pot acorda in limita bugetului aprobat, prin
hotarare a consiliului local, norma de hrana personalului poli{iei locale conform
prevederilor Ordonan{ei Guvernului nr.26/1994privind drepturile de hrana, in timp de
pace, ale personalului din sectorul de aparare na{ionala, ordine publica $i siguran{a
na{ionala, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare, precum si a actelor
normative ulterioare.

Nota: acolo unde nu prevede, prezentul capitol se completeaza cu prevederile Legii
nr. 188/1999 completata sj republicata.
Art. 83

Incalcarea de catre func{ionarii publici, cu vinova^ie, a indatoririlor de serviciu
atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala, dupa caz.
Art. 84
(1) Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim
se poate adresa instan{ei judecatore$ti, in condi{iile legii, lmpotriva autorita^ii sau institu{iei
publice care a emis actul sau care a refuzat sa rezolve cererea referitoare la un drept
subiectiv sau la un interes legitim.
(2) In cazul in care ac{iunea se admite $i se constata vinova{ia func{ionarului public,
persoana respectiva va fi obligata la plata daunelor, solidar cu autoritatea sau institu{ia
publica.
(3) Raspunderea juridica a func{ionarului public nu se poate angaja daca acesta a respectat
prevederile legale $i procedurile administrative aplicabile autorita^ii sau institu^iei publice
in care i$i desfa$oara activitatea.
Art. 85

A.

(1) Incalcarea cu vinova^ie de catre func{ionarii publici a indatoririlor corespunzatoare
func$iei publice pe care o de|in ^i a normelor de conduita profesionala $i civica prevazute de
lege constituie abatere disciplinara si atrage raspunderea disciplinara a acestora.
(2) Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte:
a) intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;
b) neglijen^a repetata in rezolvarea lucrarilor;
c) absen{e nemotivate de la serviciu;
d) nerespectarea in mod repetat a programului de lucru;
e) interven{iile sau staruin{ele pentru solu^ionarea unor cereri in afara cadrului legal;
f) nerespectarea secretului profesional sau a confiden{ialitatii lucrarilor cu acest caracter;
g) manifestari care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice in care i$i
desfa$oara activitatea;
h) desfa^urarea in timpul programului de lucru a unor activita{i cu caracter politic;
i) refuzul de a indeplini atribu{iile de serviciu;
j) incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri, incompatibilita{i, conflicte de
interese ^i interdic{ii stabilite prin lege pentru functionarii publici;
k) alte fapte care pot constitui abateri disciplinare in actele normative din domeniul func{iei
publice $i fiinctionarilor publici, cum ar fi nerespectarea procedurilor interne, prevazute de
Ordinul 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor
publice, deciziile sefului politiei locale si orice act normativ in vigoare.



(3) Sanc{iunile disciplinare sunt:
a) mustrare scrisa;
b) diminuarea drepturiIor salariale cu 5-20% pe o perioada de pana la 3 luni';
c) suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau, dupa ca;z, de prompv^e |n
func{ia publica pe o perioada de la 1 la 3 ani;
d) retrogradarea in func{ia publica pe o perioada de pana la un an. 'J
e) destituirea din functiapublica.
(4) La individualizarea sanc{iunii disciplinare se va tine seama de cauzeie^$F'^ravitatea
abaterii disciplinare, imprejurarile in care aceasta a fost savarsita, gradul de vinova{ie si
consecin{ele abaterii, comportarea generala in timpul serviciului a func{ionarului public,
precum si de existen{a in antecedentele acestuia a altor sanctiuni disciplinare care nu au fost
radiate in condi{iile prezentei legi.
(5) Sanc{iunile disciplinare se aplica in termen de cel mult 1 an de la data sesizarii comisiei
de disciplina cu privire la savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 2 ani de la
data savarsirii abaterii disciplinare.
(6) In cazul in care fapta func{ionarului public a fost sesizata ca abatere disciplinara si ca
infrac{iune, procedura angajarii raspunderii disciplinare se suspenda pana la dispunerea
clasarii ori renuntarii la urmarirea penala sau pana la data la care instanJa judecatoreasca
dispune achitarea, renun{area la aplicarea pedepsei, amanarea aplicarii pedepsei sau
incetarea procesului penal.
(7) Pe perioada cercetarii administrative, in situa{ia in care func{ionarul public care a
savarsit o abatere disciplinara poate influen{a cercetarea administrativa, conducatorul
autorita|ii sau institu{iei publice are obliga^ia de a interzice accesul acestuia la documentele
care pot influen{a cercetarea sau, dupa caz, de a dispune mutarea temporara a func{ionarului
public in cadrul altui compartiment sau altei structuri a autorita{ii ori institu{iei publice.
Art. 86
(1) Sanc{iunea disciplinara prevazuta la art. 85 alin. (3) lit. a) se poate aplica direct de catre
persoana care are competen|a legala de numire in ftmc{ia publica.
(2) Sanc{iunile disciplinare prevazute la art. 85 alin. (3) lit. b) - e) se aplica de persoana care
are competen{a legala de numire in func{ia publica, la propunerea comisiei de disciplina.
(3) Sanc{iunile disciplinare nu pot fi aplicate decat dupa cercetarea prealabila a faptei
savarsite si dupa audierea func{ionarului public. Audierea functionarului public trebuie
consemnata in scris, sub sanc{iunea nulita|ii. Refuzul functionarului public de a se prezenta
la audieri sau de a semna o declara{ie privitoare la abaterile disciplinare care i se imputa se
consemneaza intr-un proces-verbal.
Art. 87

Func{ionarul public nemul{umit de sanc{iunea aplicata se poate adresa instan{ei de
contencios administrativ, solicitand anularea sau modificarea, dupa caz, a ordinului sau
dispozi{iei de sanctionare.
Art. 88
(1) Raspunderea contraventionala a func^ionarilor publici se angajeaza in cazul in care
acestia au savarsit o contraven^ie in timpul si in legatura cu sarcinile de serviciu.
(2) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraven|iei si de aplicare a sanc{iunii
func^ionarul public se poate adresa cu plangere la judecatoria in a carei circumscrip{ie isi
are sediul autoritatea sau institu{ia publica in care este numit functionarul public sanc{ionat.
CAPITOLUL VIII: Patrimoniul, soIufionarea drepturiIor $i obliga(iilor nascute din
contracte
Art.89

Asigurarea tehnico-materiala a poli^iei locale se realizeaza conform reglementarilor
proprii, stabilite prin hotarari ale consiliului local.



Art.90
In situapa in care efectivele politiei locale sunt insuficiente,

paza de personalul politiei locale vor fi asigurate prin alta
legale.
Art. 91
(1) Finan{area cheltuielilor curente si de capital ale Directiei Politiei Loc^4^^5^C care
functioneaza ca directie in cadrul Primariei Municipiului Campina, se asigura din bugetul
local.
(2) Bugetul de venituri si cheltuieli al Directiei se fundamenteaza conform reglementarilor

in vigoare sj face parte din bugetul Municipiului Campina.
(3) Direc|ia Politia Locala poate primi donatii si sponsorizari in conditiile prevazute de
lege.
Art. 92

Angajarea $i efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate in buget se
propune de catre directorul Directiei Politia Locala, se avizeaza de Directorul Economic al
Primariei Municipiului Campina $i se aproba de catre Primarul Municipiului Campina.
CAPITOLUL IX: Dispozifii fmale
Art. 93

In indeplinirea atributiilor de serviciu prevazute de prezentul regulament, personalul
Directiei Polifia Locala Campina isi exercita competen{a exclusiv pe raza municipiului
Campina.
Art. 94

Toate compartimentele $i personalul din cadrul Direc{iei Politiei Locale au
obligatia:
(1) sa asigure realizarea la timp $i de calitate a tuturor sarcinilor stabilite de conducerea
Directiei Poli|iei Locale;
(2) sa manifeste fermitate in aplicarea legilor $i solicitudine fa{a de organele centrale sau
locale cu care colaboreaza sau care cer sprijin in rezolvarea unor probleme din domeniile de
activitate ale Direc{iei Poli{iei Locale;
(3) sa manifeste solicitudine fa{a de to{i ceta^enii care se adreseaza Direc^iei Politiei Locale
prin audien{e, cereri, sesizari sau reclama{ii in vederea rezolvarii acestora potrivit
dispozi{iilor legale in vigoare;
(4) sa nu divulge datele sau informatiile la care a avut acces decat in condi^iile legii.
Art. 95

Pentru reprezentarea propriilor interese in rela^iile cu administratia publica ^i
institutiile/autoritatile statului, func{ionarii publici si personalul contractual se pot asocia in
condi{iile legii.
Art. 96

Atribu{iile stabilite prin prezentul Regulament de organizare si func{ionare al
Direc|iei Poli^iei Locale se detaliaza pentru fiecare post din structura organizatorica prin
Fisa postului.
(1) Obligativitatea intocmirii fi$elor de post revine conducatorilor ierarhici ai structurilor pe
care acestia le coordoneaza.
(2) Fi$ele posturilor vor fi elaborate sau modificate dupa caz, in conformitate cu prevederile
prezentului Regulament, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acestuia.
(3) In cazul modificarii prezentului Regulament, fi$ele posturilor se vor actualiza
corespunzator in termen de 30 de zile de la data modificarii.
Art. 97

Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu orice alte dispozi{ii legale
care privesc organizarea, func{ionarea si atributiile Directiei Politiei Locale.



Conducatorii compartimentelor din cadrul Direc{iei Poli{iei Locafe^ont obfig&i sa
asigure cunoasterea $i insu^irea de catre intregul personal din subordihe,a,prj9z^t^Jui
Regulament.

Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage
prevazuta de Legea nr. 188/1999 privind Statutul func^ionarilor
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.
Art. 100

(1) Prezentul Regulament intra in vigoare de la data aprobarii sale prin Hotararea
Consiliului Local al Municipiului Campina $i i$i produce efecte fa{fi de to^i angaja^ii din
momentul incuno$tin|arii acestora.

(2) Prezentul Regulament se completeaza cu prevederile Regulamentului de
organizare ^i func{ionare al Primariei Municipiului Campina.
Art.l01

La data intrarii in vigoare prezentului Regulament, se abroga orice alte dispozi{ii
contrare.
Art 102

Anexele nr. l-6 fac parte integranta din prezentul regulament.



ANEXA NR. 1 la ReguIamentuI de organizare $i func(ionare al Direcfiei PoIitia locala a municipiului Campina
ORGANIGRAMA

DIRECTOR

SERVICIULCONTROL,

CIRCULAJIE PE DRUMURILE PUBLICE,

MASINI ABANDONATE/FARA

STAPAN

1

SERVICIU ORDINE PUBLICA

Sl PAZAOBIECTIVE

COMPARTIMENT

CONTROLCOMERCIAL,

DISCIPLINATN CONSTRUCTM

Sl AFI5AJ STRADAL,

PROTECTIA MEDIULUI Sl

EVIDENJA POPULATIEI

4

COMPARTIMENT

CIRCULATIE PE DRUMURILE

PUBLICE, MA$INI

ABANDONATE/FARA

STAPAN

COMPARTIMENT ORDINE

PUBLICA Sl PAZA OBIECTIVE

25

COMPARTIMENT RELAJII CU

PUBLICUL,COMUNICARE,DISPECE

RAT,REGISTRATURA,EVIDENTA

PROCESE-VERBALE,COMUNICATH-

INFORMATIZARE



ANEXA NR. 2 la Regulamentul de organizare si func{ionare al Direcfiei
municipiului Campina:

STRUCTURA DE PERSONAL A DIRECJIEI POLITIA LOCAL

Nr.crt
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Nume si prenume
Visan Marius
Nistor Irina-Mihaela
Barbulescu Ion
Brezeanu Mariana

Tinta Ghiocel

Pana Cristina
Buldan Ion Dorin
Dumitrascu Constantin

Baciu Cristian

Lamba Lavinia

Grosu Amalia

Olaru Constantin

Duta Ionut

Vacaru Mariana

Lazar Angelo

Clinci Adrian

Grosu Giani-Adrian

Georgescu Mitica

Dumitrascu Doina-Georgeta

Zotescu Cristinel-Gheorghe

Func{ia
Director executiv
Sef serviciu
Coordonator compartiment comercial
Atributii control disciplina in consructii si
afisaj stradal
Atributii control domeniul public si privat,
protectia mediului
Atributii control evidenta populatiei
Coordonator compartiment circulatie
Atributii circulatie pe drumurile publice si
ordine publica
Atributii circulatie pe drumurile publice si
ordine publica si paza a bunurilor, in
secundar circulatie pe drumurile publice
Atributii circulatie pe drumurile publice si
ordine publica si paza a bunurilor, in
secundar circulatie pe drumurile publice
Atributii circulatie pe drumurile publice si
ordine publica si paza a bunurilor, in
secundar circulatie pe drumurile publice
Coordonator compartiment siguranta publica
si paza obiective
Atributii circulatie pe drumurile publice si
ordine publica si paza a bunurilor, in
secundar circulatie pe drumurile publice
Atributii circulatie pe drumurile publice si
ordine publica si paza a bunurilor, in
secundar circulatie pe drumurile publice
Atributii circulatie pe drumurile publice si
ordine publica si paza a bunurilor, in
secundar circulatie pe drumurile publice
Atributii circulatie pe drumurile publice si
ordine publica si paza a bunurilor, in
secundar circulatie pe drumurile publice -
indrumator de schimb
Atributii circulatie pe drumurile publice si
ordine publica si paza a bunurilor, in
secundar circulatie pe drumurile publice
Atributii circulatie pe drumurile publice si
ordine publica si paza a bunurilor, in
secundar circulatie pe drumurile publice -
indrumator de schimb
Atributii circulatie pe drumurile publice si
ordine publica si paza a bunurilor, in
secundar circulatie pe drumurile publice
Atributii circulatie pe drumurile publice si
ordine publica si paza a bunurilor, in
secundar circulatie pe drumurile publice



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38

39.

40.

41.

Petre Geanina-A!uisa

Florea Radu

Sonea Marius

Geana Marian Constantin

Nedelcu Justin Felix

Radu Paula Cristina

Moise Gheorghe

Tutica Florin

Ion Gheorghe

Goran Sorin

Davidoiu Corina

Popescu Adrian

Chivu Irinel

Zinca Gabriel

Mincu Iuliana

Radu Doina

Olaru Razvan

Banica Liliana

Dragomir Carmen

Vintila Ciprian

Rusu Marian

Atributii circulatie pe druniurij^^Miee-43AO
ordine publica si paza a bunuraiQr/ii^rfep -^ *
secundar circulatie pe drumiffile7pumJO^O/ *
Atributii circulatie pe dramiir^pu^l |̂|7
ordine publica si paza a buniw^^xjti^|>^/y^
secundar circulatie pe drumuriN^^$i^,^V
Atributii circulatie pe drumurile ^$Qfeh.sfe2^'
ordine publica si paza a bunurilor, in
secundar circulatie pe drumurile publice
Atributii circulatie pe drumurile publice si
ordine publica si paza a bunurilor, in
secundar circulatie pe drumurile publice
Atributii circulatie pe drumurile publice si
ordine publica si paza a bunurilor, in
secundar circulatie pe drumurile publice -
indrumator de schimb
Atributii circulatie pe drumurile publice si
ordine publica si paza a bunurilor, in
secundar circulatie pe drumurile publice -
indrumator de schimb
Atributii circulatie pe drumurile publice si
ordine publica si paza a bunurilor, in
secundar circulatie pe drumurile publice
Atributii circulatie pe drumurile publice si
ordine publica si paza a bunurilor, in
secundar circulatie pe drumurile publice
Atributii circulatie pe drumurile publice si
ordine publica si paza a bunurilor, in
secundar circulatie pe drumurile publice
Atributii circulatie pe drumurile publice si
ordine publica si paza a bunurilor, in
secundar circulatie pe drumurile publice
Atributii circulatie pe drumurile publice si
ordine publica si paza a bunurilor, in
secundar circulatie pe drumurile publice
Responsabil cu ordinea si linistea publica
obiectiv Primarie
Responsabil cu ordinea si linistea publica
obiectiv Primarie
Responsabil cu ordinea si linistea publica
obiectiv Primarie
Responsabil cu ordinea si linistea publica
obiectiv Primarie
Coordonator compartiment relatii cu publicul,
dispecerat
Dispecer

Dispecer

Dispecer

Personal contractual paza obiective

Personal contractual paza obiective



ANEXA NR.3 la Regulamentul de organizare si functionare aI Directiei Politia
Campina:

ArticoleIe din care se compune uniforma poIitistilor locali si a personalului contractu
domeniuI pazei bunurilor si a obiectvelor de interes locaI si durata maxima de uzura

m

Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.
26.

27.

28.
29.
30

31.
32.
33.
34.

Denumirea articolului
Costum de vara
Costum de iarna
Sapca pentru costum de vara
Sapca pentru costum de iarna
Base
Sepcuta cu cozoroc
Palarie (femei)
Caciula

Cravata

Fular

Camasa

Camasa-bluza

Scurta de vant

Pulover

Costum de interventii de vara
Costum de interventii de iarna

Pelerina de ploaie

Geaca /scurta imblanita
Manusi din piele

Pantofi de vara de culoare neagra

Pantofi de iarna de culoare neagra

Ghete/bocanci din piele de culoare neagra
Centura din piele

Curea din piele

Portcarnet
Portbaston din piele

Emblema pentru sapca, base, caciula, palarie
si sepcuta
Ecuson
Insigna pentru piept

Epoleti

Portcatuse din piele
Fes
Vesta
Tricou

Durata maxima de uzura-an-
2
3
2
3
2
2
2
3

1

3

l/2

1

2

2

2
2

3

3
3

1

2

2
6

6

6
6

1

1
1
-

6
1
1

l/2



ANEXA Nr. 4 Ia Regulamentul de organizare si funcfionare al Direcfien
municipiuIui Campina:

Descrierea uniformei de serviciu, a legitima{iei de serviciu $i a insemnelor distini
ierarhizare ale poli{istilor locali si ale personalului contractual cu atribufii in domeniul pazei

bunurilor sj a obiectivelor de interes Iocal

A)Uniforma de serviciu

Uniforma de serviciu pentru personalul poli{iei locale este confec|ionata in varianta vara-iarna sj se
compune din:
1. - 2. Haina/Sacoul se confec{ioneaza din stofaYtergal de culoare neagra, in varianta de vara,
respectiv iarna. Croiala este dreapta, pu{in cambrata in talie (pentru a acoperi in intregime bazinul).
Se incheie la un rand de nasturi. Spatele hainei se confec{ioneaza din doua bucaJi, avand cusatura
pe mijloc, fara sln;. Are in partea inferioara, lateral, doua buzunare ascunse, prevazute cu clapa.
Haina/Sacoul este prevazuta/prevazut pe umeri cu platca pentru epole{i. Haina/Sacoul s e poarta cu
camasa de culoare bleu si cravata de culoare neagra.
Pantalonul, in varianta vara-iarna, se confec{ioneaza din aceleasi materiale ca si haina, fiind de
culoare neagra, cu vipusca de culoare gri inclusa in cusatura. Are croiala dreapta, fara man$eta,
lungimea poate ajunge pana la partea superioara a tocului incaltamintei, iar largimea ei este intre
210-250 mm, in raport cu talia. Pantalonul este prevazut cu doua buzunare laterale si un buzunar la
spate, inchis cu clapa si nasture. Pantalonul se confec{ioneaza cu betelie obisnuita si este prevazut
cu 4 gaici lungi de 70 mm si late de 20 mm, prinse in partea superioara prin cusatura beteliei, iar in
partea inferioara prinse cu nasture de format mic, astfel incat pantalonul sa permita portul centurii a
carei la|ime este de 50 mm. Fusta, in varianta de vara, se confec{ioneaza, din acelasi material ca si
haina, fiind de culoare neagra. Croiala este dreapta, largimea stabilindu-se in raport cu talia, iar
lungimea este de 50 milimetri sub rotula genunchiului. Se poarta in locul pantalonului numai la
costumul de vara.
3. - 4. $apca se confec{ioneaza din acelasi material cu costumul de vara sau de iarna, dupa caz.
Calota sepcii este de forma ovala, cu distan|a de 20 mm intre diametrul la|imii ^i diametrul
lungimii, este intinsa cu ajutorul unei sarme din o^el, pentru a-si men|ine forma. Banda are
diametrul ce rezulta din marimea $epcii si se confec^ioneaza din carton tare. Pe partea exterioara a
benzii se aplica o banda de culoare gri Jesuta cu frunze de stejar. $apca este captu^ita cu ^esatura de
culoare asortata calotei. Cozorocul este de culoare neagra, de forma ovalizata, si se fixeaza la
sapca, inclinat. $apca este prevazuta deasupra cozorocului cu un snur dublu de culoare neagra.
Capetele snurului sunt prinse pe linia col{urilor cozorocului cu cate un buton de culoare galbena.
$apca are aplicata, in fa|a - la centru- pe banda, emblema. Cozorocul de la sapca sefului polifiei
locale este prevazut cu 3 randuri de frunze de stejar, pentru sefii de servicii cu doua randuri de
frunze de stejar, pentru sefii de birouri $i compartimente cu un rand de frunze de stejar, iar pentru
func{ionarii publici de execu{ie acesta este simplu. Frunzele de stejar se confec{ioneaza din metal
de culoare gri-argintiu.
5. Bascul se confec{ioneaza din stofa tip postav, este de culoare neagra, iar in lateral, pe partea
stanga, se aplica emblema.
6. $epcu{a cu cozoroc se confec{ioneaza din |esatura tip bumbac (tercot) de culoare neagra. Calota
se confecfioneaza in clini $i are inscrip^ionat pe mijlocul ei "polifia locala".
La spate este prevazuta cu un sistem reglabil de strangere, in fa{a, sub inscriptia "poli|ia locala",
este aplicata emblema pentru coifura.



7. Palaria pentru persoanele de sex feminin se confec{ioneaza din material textU
neagra; deasupra borului se monteaza o banda pe care se aplica emblema specij
8. Caciula este de culoare neagra, confec{ionata din stofa tip postav, prevazu
blana naturala de ovine. Clapa din fa{a este rotunjita, iar cea din spate fd
laterale, prevazute cu doi nasturi $i o benti{a pentru incheierea acestora deasuf
barbie. La mijlocul clapei din fa{a se aplica emblema. Caciula este captusita cu ^esa^a^sfiS^^ la
culoarea calotei. Pentru seful poli|iei locale, blana de la caciula este din astrahan (caracul).
9. Cravata se confec{ioneaza din {esatura tip matase $i este de culoare neagra.
10. Fularul se confec|ioneaza din fire acrilice tip lana, de culoare neagra.
11. Cama$a se confec{ioneaza din {esatura tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu; maneca
este scurta sau lunga. Se poarta cu cravata sub veston sau scurta de vant.
12. Cama$a-bluza se confec{ioneaza din {esatura tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu,
inchisa la gat $i incheiata cu 5 nasturi; in partea superioara are doua buzunare cu burduf $i clape
care se incheie cu cate un nasture de format mic. Camasa este prevazuta pe umeri cu platca pentru
epole{i. Cama$a-bluza se poarta deschisa la gat (sau cu cravata), cu partea inferioara introdusa in
pantaloni sau in fusta. Poate fi purtata $i sub haina, cu cravata.
13. Scurta de vant se confec^ioneaza din tercot irnpermeabilizat, de culoare neagra.
Se poarta deschisa la gat, putand fi purtata $i inchisa datorita croiului cu revere rasfrante; se incheie
cu fermoar pe interior $i la 4 nasturi pe exterior. In partea de jos $i la maneci este prevazuta cu
elastic. Scurta de vant este prevazuta cu doua buzunare oblice ascunse, care se incheie cu fermoar,
iar deasupra acestora, in partea superioara, sunt prevazute cu banda reflectorizanta de 10 mm. Pe
interior, in partea dreapta, este prevazuta cu un buzunar care se incheie cu un nasture. Scurta de
vant este prevazuta pe umeri cu platca pentru epole{i.
Spatele este confec{ionat din 3 par{i, una in partea de sus $i doua in partea de jos, prevazute cu
pense. Lungimea trebuie sa depS$easca talia cu 100-120 mm.
14. Puloverul se confec{ioneaza din fire acrilice tip lana, de culoare neagra cu anchior, cu sau fara
maneci. Pe spatele manecii sunt prevazute cotiere din acelasi material. La 5 cm de umeri pe maneca
se aplica ecusonul"POLITIA LOCALA".
15. - 16. Costumul de intervem4e vara/iarna este compus din bluzon si pantalon si se
confec{ioneaza din material textil(tercot), de culoare neagra.
Bluzonul este confec{ionat la partea superioara a spatelui $i piep{ilor cu platca matlasata $i se
incheie cu fermoar. Este prevazut cu doua buzunare cu clapa pe par^ile superioare ale piep|ilor.
Gulerul este tip tunica. Maneca este prevazuta cu man$eta $i bazoane de protec|ie in dreptul
coatelor. Pe maneca dreapta se aplica un buzunar cu clapa. Bluzonul este prevazut cu epole{i din
material fond, fixa|i la un capat in cusatura de imbinare maneca - umar. Pantalonul are croiala
dreapta, iar la partea inferioara este prevazut cu sistem de ajustare pentru a fi purtat in
gheteA>ocanci. In regiunea genunchilor $i la partea superioara a reperelor spate este prevazut cu
bazoane. Pe betelie sunt aplicate gaici pentru centura. Costumul de intervenJie pentru iarna este
dublat cu material ne|esut, termoizolant.
17. Pelerina de ploaie are croiala tip raglan $i este deschisa la gat, cu posibilitatea de a fi purtata sj
inchisa. Se incheie in fa{a la un rand cu 4 nasturi ascun$i, iar ajustarea in talie se face cu ajutorul
unui cordon cu doua catarame din metal sau inlocuitori. Maneca are croiala raglan. Pelerina este
prevazuta cu doua buzunare a$ezate oblic (ascunse) cu nasturi (de 170-180
mm lungime si de 40 mm la|ime) sub guler $i se prinde cu 3 nasturi mici. Gluga este confec{ionata
din acela$i material. Pelerina de ploaie este de culoare neagra $i se confec{ioneaza din material
textil impermeabil. in partea stanga sus are o bentiJa cusuta in exterior (lunga de 100 mm $i lata de
30 mm) $i prinsa cu un nasture sub rever, pe care se aplica tresele pentru ierarhizare.



18. Scurta imblanita se confectioneaza din tercot impermeabilizat, de
matlasata, cu mesada deta$abila, de culoare asortata cu fa{a scurtei. Modelul,0stetip"
incheie cu fermoar in interior sj cu butoni in exterior, are guler pe gat, prevazut cU shur
In talie $i in partea de jos, pentru ajustare pe corp, este prevazuta tot cu s
(stanga-dreapta), in partea de sus partea de jos, sunt dispuse doua buzunare
clape care se incheie cu nasturi. In(stanga-dreapta) va fi prevazuta cu buzunare
se inchid cu nasturi. Pe clapa buzunarului de sus, din partea stanga, este prevazuta o behti$f(100
mm lungime si 30 mm latime) cusuta in partea dinspre umar si prinsa cu un nasture in partea
interioara, pe care se aplica tresele de ierarhizare. Scurta imblanita este prevazuta cu platca pentru
epole{i. Largimea scurtei imblanite se stabile$te in raport cu talia, acoperind in intregime bazinul.
19. Manu$ile sunt din piele de culoare neagra.
20. - 21. Pantofii sunt din piele de culoare neagra, prevazu{i cu bombeuri, fara ornamenta{ie, $i se
incheie cu $ireturi. Pentru sezonul de vara se pot confec^iona pantofi perfora|i, iar pentru femei
ace$tia pot avea decupaj.
22. Bocancii sau ghetele sunt din piele de culoare neagra, prevazu{i cu bombeuri, au talpa $i tocuri
din cauciuc $i se incheie cu sireturi sau cu fermoar.
23. Centura este de culoare neagra, fara diagonala, are la{imea de 50 mm $i se incheie cu o
catarama din metal de culoare argintie. Pentru cei din domeniul rutier centura este de culoare alba,
fara diagonala, are laJimea de 50 de mm $i se incheie cu o catarama din metal de culoare argintie.
24. Cureaua este din piele de culoare neagra.
25. Portcarnetul se confectioneaza din piele sau din inlocuitori, de culoare neagra, $i se compune
din doua fe{e prinse printr-un burduf. Partea din spate se rabateaza sub forma de capac si se incheie
in fa|a printr-un buton sau tic-tuc. Se poarta fixat pe centura prin doua gaici.
26. Portbaston din piele
27. Emblema se aplica pe articole de coifura de catre personalul poli{iei locale cu drept de a purta
uniforma. Se confec|ioneaza din metal de culoare argintie sau material textil pe fond bleu, de forma
ovala, cu diametrul de 40 de mm, la mijloc avand stema Romaniei, incadrata cu frunze de stejar.
Pentru $eful poli{iei locale, adjunctul $i $efii de servicii emblema este incadrata cu 3 randuri de
frunze de stejar, este bombata, avand in centrul sau stema Romaniei, $i are imprimata in relief, in
partea superioara, inscripJia de culoare alba "romania", iar in partea inferioara "polu1a locala".
28. Ecusonul pentru maneca se confectioneaza din material textil, pe fond de culoare bleu, avand in
partea superioara inscriptia "politia locala", sub care este trecut numele localitatii, la mijloc stema
Romaniei, incadrata cu un rand de lauri, iar in partea inferioara se scrie "romania". Se poarta pe
bratul stang de catre intregul personal cu drept de uniforma si se aplica la 5 cm de cusatura
umarului.
29. Insigna pentru piept se confectioneaza din metal, pe fond de culoare bleu, avand in partea
superioara inscriptia"politia locala", sub care este trecut numele localitatii, la mijloc stema
Romaniei, incadrata cu un rand de lauri, iar in partea inferioara se inscriu numarul matricol si
inscriptia "Romania".
30. Epoletii sunt confectionati din material textil, de culoare neagra, cu margine gri-argintiu, pe
care sunt aplicate gradele profesionale.
31. Portcatuse din piele
32. Fesul se confectioneaza din fire acrilice de culoare neagra.
33. Vesta multifunctionala se confectioneaza din material textil de culoare neagra.
34. Tricoul se confectioneaza din tricot de bumbac de culoare neagra. Croiala este cu guler sau la
baza gatului, are
maneca scurta $i este prevazut pe umeri cu epoleti din material fond.



(B) Legitima(ia de serviciu

Legitima{ia de serviciu se confec{ioneaza din imita{ie de piele (ecologica),
x 80 mm, cu deschidere pe verticala, cuprinzand urmatoarele men{iuni:
a) randul intai central - tricolorul Romaniei, incadrat intr-un chenar
de 5 x 65 mm;

b) in partea de sus central, randul al doilea - ROMANIA, sub denumirea {arii - JUDEJUL;
c) randul al treilea - COMUNA/ORA$UL/MUNICIPIUL/ SECTORUL;
d) randul al patrulea, aliniat stanga - POLIJIA LOCALA;
e) randul al patrulea, aliniat stanga LEGITIMATIE;
f) randul al cincilea categoria de personal din care face parte detinatorul (POLIJIST
LOCAL/FUNCTIONAR PUBLIOPERSONAL CONTRACTUAL);
g) randul al saselea aliniat stanga - numarul legitima{iei;
h) dupa aceasta se inscriu, unele sub altele, numele si prenumele de{inatorului, numarul matricol,
data emiterii legitima{iei, semnatura sefului poli{iei locale din care face parte de{inatorul si stampila
structurii;
i) in col{ul din dreaptajos va fi aplicata fotografia detinatorului;
j) in partea inferioara a legitima{iei se aloca 6 spa{ii orizontale pentru aplicarea vizelor anuale care
se semneaza de catre seful poli{iei locale. Fotografia titularului utilizata are dimensiunile de 3 cm x
4 cm si este executata color (in uniforma de serviciu/sau intro {inuta decenta, pentru persoanele
incadrate in poliJia locala care nu poarta uniforma).

(C) insemnele distinctive de ierarhizare

In raport cu func{iile indeplinite, insemnele distinctive de ierarhizare au urmatoarele forme si
marimi:
a) seful poli{iei locale - 3 stele tip octogon metalice sau textile, cu la{imea de 25 mm, de culoare
gri-argintiu, asezate pe epolet;
b) adjunctul sefului - doua stele tip octogon metalice sau textile, cu la{imea de 25 mm, de culoare
gri-argintiu, asezate pe epolet;
c) seful de serviciu - o stea tip octogon metalica sau textila, cu la{imea de 25 mm, de culoare gri-
argintiu, asezatS pe epolet;
d) seful de birou sau compartiment - 3 trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, in forma de
V, cu la{imea de 5 mm, asezate paralel pe epolet, avand intre ele o distan|a de 3 mm;
e) func{ionarul public superior - doua trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, in forma de
V, cu latimea de 5 mm, asezate paralel pe epolet, avand intre ele o distan{a de 3 mm;
f) func{ionarul public principal - o tresa din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, in forma de V,
cu latimea de 5 mm, asezata pe epolet;
g) func|ionarul public asistent - epolet fara tresa.



ANEXA Nr. 5 Ia Regulamcntul de organizare $i func(ionare al Direc
niunicipiului Campina: /

Norme de dotare cu armamcnt $i mijloace specifice dc protecfie a po
personalului contractual cu atribufii in domeniul pazci bunurilor $i a o

Iocal

Nr.
crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Denumirea materialelor

Pistol

Pistol cu munitie neletala

Cartus pentru pistol

Cartus pentru pistolul cu gaze

Baston pentru autoaparare

Baston cu soc electric

Portbaston

Catusa pentru maini

Portcatuse

Pulverizator de rnana cu
substan{a iritant-lacrimogena

Vesta (ham) cu elemente
reflectorizante

Costum (bluza + pantaloni) de
protec{ie impotriva ploii, cu
elemente reflectorizante

Costum de protectie pentru
iarna (scurta matlasata si
pantaloni)

U/M

Cpl.

8

Cpl.

09

Buc.

Buc.

Buc.

Buc.

Buc.

Buc.

Buc.

Buc.

Buc.

Cpl.

Cpl.

Criterii de dotare si mod de repartizare

Cate unul pentru flecare poli|ist Iocal cu atribu{ii Tn domeniul
asigurarii ordinii $i lini$tii publice ji flecare personal
contractual, care desfasoara activita{i de paza

Cate unul pentru 40-60% din efectivele de poli{isti locali cu
atribujii in domeniul asigurarii ordinii si linistii publice si
fiecare personal contractual, care desfasoara activita{i de paza,
ce executa misiuni cu un grad scazut de risc

Cate 24 pentru fiecare pistol

Cate 30 pentru fiecare pistol cu gaze

Cate unul pentru fiecare poli{ist Iocal cu atribu{ii in domeniul
asigurarii ordinii si linistii publice si fiecare personal
contractual, care desfasoara activita{i de paza

Cate unul pentru 40-60% din efectivele de poli{isti locali cu
atribu{ii in domeniul asigurarii ordinii si linistii publice si
fiecare personal contractual, care desfasoara activitaf i de paza,
ce executa misiuni cu un grad scazut de risc

Cate unul pentru fiecare baston din cauciuc

Cate unul pentru fiecare poli{ist Iocal cu atribudi in domeniul
asigurarii ordinii si linistii publice

Cate unul pentru fiecare catu$a

Cate unul pentru fiecare poli|ist Iocal cu atribu^ii in domeniul
asigurarii ordinii si linistii publice, poli{ist Iocal cu atribu|ii in
domeniul circulatiei pe drumurile publice si fiecare personal
contractual, care desfasoara activita|i de paza

Cate unul pentru fiecare politist Iocal cu atribuj;ii in domeniul
circulatiei pe drumurile publice

Cate unul pentru fiecare polijist Iocal cu atribu{ii in domeniul
circulatiei pe drumurile publice

Cate unul pentru fiecare poli{ist Iocal cu atribu{ii in domeniul
asigurarii ordinii si linistii publice, precum si Tn domeniul
mediului, care executa misiuni in teren



14 Costumdepiotecpepentru
vara (bluza + pantaloni)

Cp!. Cate unul pentru fiecare po!i{ist local cu
asigurarii ordinii si linistii publice, recufn
mediului, care executa misiuni in teren

Cate unul pentru fiecare polijist localcuatribUfil
circula{iei pe drumuriIe publice

15 Manusi albe Per

16 Scurta reflectorizanta Buc. Cate unul pentru fiecare poli{ist locaI cu
circulatiei pe drumuriIe publice

atri eniul

17 Vesta pentru protec{ie
Tmpotriva frigului

Buc. Cate unul pentru fiecare poIi{ist local cu atributii In domeniul
circula{iei pe drumuriIe publice, care executa misiuni Tn teren

18 Fluier Buc. Cate unul pentru fiecare politist local cu atributii in domeniul
asigurarii ordinii $i lini$tii publice, a circula{iei pe drumuriIe
publice, precum si Tn domeniul pazei bunurilor, care executa
misiuni In teren

19 RadioteIefon portabil Cpl. Cate unul pentru fiecare poliJist local cu atributii Tn domeniul
asigurarii ordinii si linistii publice, a circulatiei pe drumuriIe
publice/personal contractual cu atribu{ii In domeniul pazei
bunurilor si obiectivelor de interes local, care executa misiuni

20 Portcarnet Buc. Cate unul pentru fiecare politist local/personal contractual cu
atributii Tn domeniul pazei bunurilor si obiectivelor de interes
local, care executa misiuni Tn teren

21 Uniforma de serviciu Cpl. Cate unul pentru fiecare politist local/personal contractual
cu atributii in domeniul pazei bunurilor $i obiectivelor de
interes local



ANEXA NR. 6 la Regulamentul de organizare $i func|ionare al Direcfiei Polifia lo
rnunicipiuIui Campina:

Protocol de colaborare privind accesul PoIitiei LocaIe Campina la baze d
Ministerului Administratiei si Internelor

/
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA
PRIMAR!A MUNICIPIULUI CAMPiNA

Adrcsn:Bd. Cu!ttirii nr. lS, 'J'cl. 0244336I34, Fax: 0244371458
Einail: wcb@pnnKni;icjimpim).ro www.primariacampina.ro

IRECTIA : POLITIA LOCALA
Str. 1 Decembrie 1918. nr. 7
TeI. 0244 332420, fax 024< 371633
E-mail: politia_locala@primariacampina.ro

PROTOCOL

privind accesul Politiei Locale Campina

la baze de date ale Ministerului Adminfetra{iei fi Internelor

Politia Locnla Campina Inspectoratul Judefean de Polifie Prahova

Nr.

Nr..

Oirecfia pentru Eviden(a Persoanelor

Adnrinistrarea Bazelor de Date

Nr. din

Direc|ia Regim Perrnise de Conducere gi

fnntatriculare a VehicuIelor

Nr. din ^<g. g7> .^

Avand tn vedere dispozi(iile art,3 din Legea nr.218/2002 privind organizarea $i functionarea
Politiei Romane, cu modificarile ji coinpletSrile ulterioare, ale art.ll* alin.(l) lit. e), f) 5' h) din
Ordonanfa Guvernului nr.S3/2001 privind tnfiinfarea, organizarea $i func^ionarea serviciilor pubIice
comunitare pentru eliberarea ji eviden(a pa$apoartelor simple gi serviciilor publice comunitare regim
permise de conducere $i Tnmntriculare a vehiculelor, aprobat4 cu modificari $i cornpletSri prin Legea

2, cu modificariie ji completarile ulterioare, 5i a'e art. 2 aIin.(l) lit.c) 5' art.3 din Hotar3rea



Guvernului nr.1367/2009 pr ivind orgnnizarea $i functionarea Direc{iei pentru Evidenta
Administrarea Bnzelor tie Datc,

Tinand seama de dispo/JHile Legii nr.677/2001 pentru protec{ia persoanelor cu
prelucrarea dntelor cu c<ir<icter personai ji Iibera circula|ie a acestor date, cu modificarile^a

completarile ultorioarc, $i ale Ordinuhii Avocatului Poporului nr.52/2002 privind aprobarea
Cerintelor minimc de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal,

Avand in vedere cn Polilin Locala a municipiului Campina este inregistrata la Autoritatca
Na{ionala de Supraveghere a PrclucrSrii Dntelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter
personal, cu numar de notificare 21667.

In temeiul ar!.20 aiin.(2) din Legea poli|iei locale, nr.l55/2010, gi al art.34 lita) din Regulamentul-

cadru de organizare ji fimctionnre a politiei locale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.l332^010,

seincheie prezentul Protocol,

intre:

Polijia Locala Campina, cu sediul in sir, 1 Decembrie, nr. 7, reprezentata de domnul ing.Tiseanu
Horia Lauren|iu , in calitate de Primar si d-na ing. Gheorghe Carmen Daniela, in calitate de Director

Executiv al Poli{iei Locale Campina,

Ltispectoratul Judc{ean de Politie Prahova, cu sediul in Ploie$ti, str. Vasile Lupu, nr. 60, reprezentat
de domnul comisar jef de politie dr. Despescu Bogdan, in calitate de imputernicit $ef al IJP Prahova,

Dkec|ia pentru Evidenta Fersoanelor $i Adnunistrarea Bazelor de Date, cu sediul in Bucuresti,
str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, reprezentat de domnul chestor de pol$ie dr. Manoloiu Constantin , m

calitate de director,

Direc^a Regim Permise de Conducere fi Inmatriculare a Vehiculelor, cu sediul in Bucure^ti,
$os. Pipera, nr, 49, sector 1, reprezentat de doamna comisar ^f Dragomir AIina, in calitate de
director, denuinite in continuare flrucluri abilitate,

Obiectul Frotocolu!ui

Art. 1. - Prezentvil proiocol are ca obiect asigurarea accesului la baze de date ale Ministerului
Administra|iei ^i Internelor, pentru indep!inirea atribu{iilor legale ale poli|iei locale, in conformitate
cu dispozitiile art.20 alin.(2) din Legea politiei locale nr.l55#010.

Baze de date

Art. 2. - Bazeie dc date ln care se asigur3 accesul poli{iei locale, deniunite m continuare baze de

date, sunfc



a) Evidenta informatica a persoanelor date in urmarire $i a persoanelor disparute - ,,
b) Evidenta informatica a fu r tu r i lo r de nutovehicule savar$ite in Romania $i a celor

alte state sesizate of ic ia l Politiei Romane - ,,Furt auto";
c) Registrul nn{ional de evidenla a pei:miselor de conducere $i a vehiculelorinmatriculate;
d) Registrul national de evidenja a persoanelor.

Accesul la bazcle de date

Art. 3. - (1) Accesul la bazele de date se asigura in conditiile legii, cu respectarea clauzelor
cuprinsein prezentul protocoi, exclusiv pentru indeplinirea atributiilor legale ale politiei locale.

(2) Condi{iile tehnice si de securitale privind accesul la bazele de date sunt prevazute in anexa
nr.l la prezentul protocol, respectiv in specifica{iile tehnice stabilite de Serviciul de Telecomunica{ii
Speciale impreuna cu Directia Generala Comunica{ii ji Tehnologia Wormatiei din cadrul

Ministerului AdminislraJiei $i InterneIor.

(3) Accesul la bazele de date se vealizeaza exclusiv prin intermediul aplicatiilor informatice puse
la dispozi{ie de striicturile abilitate, pe suportul de comunica{ii asigurat de DGCT1 fi STS, de
persoane anume desemnate, agreate de parti, denumite in continuare utilizatori. Datele de identificare

ale utilizatorilor se transmit Tn tiinp ut i l par|ii interesate.

(4) Accesul la bazele de date se realizeaz5 numai prin dispeceratul poIi{iei locale $i se limiteaza la
maxim 2 sta{ii/ dispecerat. Numarul maxim de utilizatori la nivelul politiei locale este de 5.

Condi{iipentru utilizatori

Art. 4. - (1) Utilizalorii dobandesc drept de acces la bazele de date numai dupa semnarea unui

angajament de confidentialilate, al carui modelesteprevazutinanexanr. 21aprezentulprotocol, sia

unui instructaj cu privire la normele legale in domeniul protectiei persoanelor cu privire la
preluaarea datelor cu caracter personal, respectiv numai in conditiile detinerii unui certificat digital
eliberatdeServiciul deTelecomunicatii Speciale.

(2) Se interzice utilizatorilor sa transmitS datele de autentificare altor persoane, ori sa utilizeze alte
date de autentificare decat cele alocate.

Responsabilitatile structurilor abilitate

Art. 5. - In vederea realizarii obiectului protocolului, structurilor abilitate le revin urmatoarele

responsabilita{i:

a) sa colaboreze cu structurile teritoriale ale STS pentru asigurarea accesului k bazele de date,
potrivit solicitarilor adresate in scris de politia locala;

b) sa monitorizeze toate accesarile $i sa fina o eviden^S a acestora, in condi{ii care s5 permit8
identificarea utilizatorului;

c) sa puna la dispozitia politiei locale aplica^iile informatice prin care se asigura accesul la bazele
de date;



d) sS urmareasc5 respecl;irea de cntre poli^ia locala a conditiilor de accesare a bazelo
revoce dreptul de ncces, ln cnzul conslatHrii unor mcalcari ale acestor condi|ii;

e)'sa ofere experiiza necesara pentru realizarea obiectului protocolului, la solicitarea
locale.

Responsabilila|ile poliliei locale

Art. 6. - ln vederea realizarii obiectului protocolulu^ polifiei locale ii revin urmatoarele
responsabil i ta{i:

a) sa solicite accesul la bazele de c!ate $i sS comunice, in scris, Directiei Generale de Politie a
Municipiului BiicuresU/ inspectoratului de poli{ie jude{ean competent teritorial, informatiile
prevazute la pct. 11I din anexn nr. 1 Ia prezentul protocol;

b) sa slabileascfl sediile de la care se realizeazS accesul la bazele de date $i sa solicite evaluarea
acestor sedii din punct de vedere tehnic;

c) in functie desolut ia tehnica idenfificatS, sS achizitioneze si sa utilizeze echipamentele si
serviciile prevazute m proieclul tehnic propus/ avizat de STS si MA^ sa solicite asisten{a tehnica, pe
durataprocesului de opera{ionalizare a conexiunilor;

d) sS consultc bazele de date numai prin intermediul aplicatiilor inforrnatice puse la dispozipe de
MAI;

e) sS stabileasc3 u!ilizatorii si sa le distribuie certificatele digitale emise de STS, sa asigure

instruirea periodica a acestora si sa comunice inspectoratului de poli^ie judefean competent teritorial
orice modificari intervenite In situalia fiecSrui utilizator, pentru care s-ar impune revocarea dreptului
de acces;

f) sa intocmeasca mefodoSogii proprii de lucru privind protec$a datelor cu caracter personal;

g) sS sesizeze de tndata unrtatea de poli^e competenta teritorial m cazul identificarii unor
persoane sau autovehicule urmarite;

h) sa nu conecteze echipamentele prin care se asigura accesul la bazele de date la alte re{ele;

i) sS oonstituie rcgistre con(inand cererile de interogare si motiva{iile acestora, s5 le pSstreze la
sediul dispeceratutui, pentru o perioada de cel pu{in 2 ani, impreuna cu angajamentele de
confidenfialitale ji instructajele periodice, si sS le pun& la dispozi(ia autoritS{ilor competente in
domeniu;

j) sa nu dezvaluie catre terfi dateIe ob|inute din accesarea bazelor de date;

k) sa ia masurile legale ce se impun atunci cand se constatI ca informafiile din bazele de date au
fost utilizate cu inc8lcarea prevederilor legalein vigoare si ale prezentului protocol.



Respectarea drepturiior prev,izute de Legea nr.677/2001

Art. 7. - (1) Pentri: respectarea drepUilui de acces prevazut de Legea nr.677/200], in caz;

cerericare vizeaza preiucrariIe efectuatc de uHIizatori din cadrul politiei locaIe, structuri!e abilitate'
vor transmite catrc poli[i<i !ocaia o soiicitnre scrisa, in termen de 48 de ore de la inregistrarea cererii.

(2) In termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii solicitarii prevazute la alin.(l), polifia
local5 va forrnuia raspuns calre slructura abilitata solicitant3, in care va mentiona scopul tn care a fost
efectuata prelucrarea.

(3) Polijia locflla vn infornia de indatn structurile abilitate atunci cand, cu privire la datele cu
caracter personn! furnizate de Mir,istcrul Admirdstratiei fi Intemelor, apare una din urniatoareJe
situafii:

a) exista o solicitare de dozvalui:e .i datelor cu caracter personal, adresata de o autoritate puWic5;

b) s-a prodns odezvflluire accidentala sau neautorizata a datelor cu caracter personal prelucrate;

c) s-a produs un incident tehnic de securitate care este de natura s& conducS la dezvaluirea de
date cu caracter personal;

d) exista o solicitare primita' direct de la persoanele vizate referitoare la datele eu caracter personal
prelucrate.

Comunicarea intre p.1r{i

Art. 8. - (1) Orice comunicare tntre pSrfi ln scopul realizMi obiectului protocoluJui se realizeazS

ui scris.

(2) Comunicarile intre pSr|i se pot reniiza ji prin telefon, fax sau e-mail, sub condipa confirmarii
m scris aprimirii comunicarii.

(3) Notificarile rransmise prin /ax sau e-mail se considera primite !n prima zi lucratoare
urmStoarecelei in care au fostexpediale.

lntrarea in vigoare fi aniendarnente

Art, 9. - (1) Pre/cntui ProtocoI intr3 m vigoare la data semnSri5 $i inregistrSrii de catre pSrJi ^i este
valabil un an de la aceasta data.

(2) Vabbilitatea protoco!alui se prelungejte de drept pe perioade succesive de cate un an, dac5
niciuna din parfi nu notifica celeilalte, cu cel pupn 30 de zile inainte de expirarea termenului, voin{a
deincetare a apiicabiIitatii acestuia.

(3) Prezentul protocol poate fl modificat/ completat prin acordul scris al ambelor par|i, cu

respectarea regul.iior prevflzute Ia a!in.(I) ji (2).

(4) Protocoalele de colabotare Tncheiate pan3 la data intr8rii in vigoare a prezentului protocol,
avand ca obiect accesul la bazele de dafe men{ionafe la art.2, lfi inceteaza aplicabilitatea.



Eficientizarea cooperarii

Art. 10. - Partile var anal izn, ori de c<ite ori situa{ia impune, modul de indeplinire a

protocolului fi se vor inform<i reciproc cu privire la problemele constatate, in vederea luarii masurilor
optime.

",
Anexele la protocol

Art.ll - Anexele nr. l *i 2 f,ic pnrte infegranta din prezentul protocol.

Prezentul Protocol a fost intocinit in 4 (patru) exemplare, cate unul pentru fiecare parte
semnatarS.

Ing. Tiseanu IIoiia Lauren{iu
/ *

Primar al iniinicipiului C a m i n

l *.

Jr. Moldovcnrnrf'luf'*"
Ae^Lte * ,.. ^

Secretar S

j'i j"i
Ing. Gheorgb'e Carmen Daniela

OPDirectorgeneraTakgoli{iei Locale Campina

:>n iitlian

"1
Sef. Serviciu Jtt^dic"

Despescu Bogdan^_-

f^ Imputemicit fef al l.J.Pi^ahova v

V^D ^

Direcfiei pentru Evidn{a Persoanelor ̂

Administrarea 6azelor de Date

Dkec{iei Reg



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

P R I M A R
Nr.68.985/20iunie2017

EXPUNERE DE MOTIVE
Subsemnatul ing.Tiseanu Horia Laurentiu - Primarul Municipiului Campina,

in conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administra^iei
publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) si art.50, alin.(l) din Regulamentul de
Organizare $i Functionare al Consiliului local al Municipiului Campina, inaintez la
Aparatul permanent al Consiliului local proiectul de hotarare privind aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare a Politiei locale a Municipiului
Campina.

Regulamentul de organizare si functionare a Politiei locale a Municipiului
Campina este documentul prin care se reglementeaza modul de organizare si
functionare al Politiei locale si se aplica personalului politiei locale organizate in
conformitate cu dispozitiile Legii politiei locale nr.l55/2010.

In data de 16.05.2017 a fost intrunita Comisia Locala de ordine publica,
comisie constituita prin HCL nr.97/28.07.2016, in baza prevederilor art.28, alin.(l)
din Legea 155/2010, republicata, a politiei locale.

In cadrul Comisiei, a fost avizat proiectul Regulamentului de organizare si
functionare a Politiei locale a Municipiului Campina, conform prevederilor art.29,
alin.(l), litera b) din Legea nr.l55/2010, republicata, a politiei locale si tinand cont
de prevederile H.G. nr.l332/2010 Privind Regulamentul-cadru din 23.12.2010 de
organizare si functionare a politiei locale.

Conform prevederilor Legii nr.l55/2010 a Politiei locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, art.30, litera a), avizarea acestui document se
realizeaza in cadrul Comisiei locale de ordine publica si se aproba de catre
autoritatea deliberativa a administratiei publice locale respective.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, supun aprobarii Consiliului local
prezentul proiect de hotarare.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.4, alin.(4) si art.30, lit."a" din Legea nr.l55/2010 a Politiei

locale, republicata;
- art.2 din Regulamentul - cadru de organizare si functionare a Politiei locale

aprobat prin H.G. nr.l.332/2010;
- art.36, alin(2), lit."a" si alin.(3), lit."b", art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu

art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica locala,
republicata.

PRIMAR,
ing. TiseanuJHoria Laurentiu

CodFP-06-02,ver.l


