
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREANr. 
Din j7tf 2017 

Privind: aprobarea modficarii organigramei, a statului de defunctii si Regulamenlului 
de Organizare si Functionare a Politiei Locale Tecuci. 

Initiator: Catalin Constantin Hurdubae , Primarul Municipiului Tecuci , judetul 
Galati; 

Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului 1 6 1 42/1 1 .04.20 1 7 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci 	Judetul Galati, intrunit in sedinta 
indatadel 	2017; 
Avand in vdere expunerea de motive a initiatorului inregistrata sub 

nr. 16143/11.04.2017; 
Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de Compartimenul Resurse 

Umane ,SSM nr. 16144/11.04.2017 intocmit in baza referatului Politiei Locale Tecuci 
inregistrat sub nr.119,6/11.04.2017, prin care se propune aprobarea modifîcarii organigramei 

a statului de functii si ,a Regulamentului de Organizare si Functionare a Politiei Locale 
Tecuci. 

Avand in vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. !, .5 
Avand in vedere prevederile art. 36 alin.(3) lit. ,,b din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala (r.2); 
Avand in vedere Avizul favorabil al A.N.F.P. Bucuresti inregistrat sub nr. 

15396/2017 conexat cu nr. 1589/ 2017 si Ia Primaria Municipiului Tecuci sub nr. 15704 
/10.04.2017 

Avand in vedere prevederile art. 111 alin.(1) din O.U.G. nr. 63/2010 privind 
modifîcarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si 
stabilirea unor masuri financiare; 

Avand in vedere prevederile art. 10 alin.(5) din Legea nr. 69/2010 - Legea 
responsabilitatii fiscale; 

Avand in vedere prevederile art. 91 , art. 100 alin.(1) lit.(a ) si (d) si art. 112 din 
Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici (r.2); 

Avand in vedere prevederile Legii nr.285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a 
personalului platit din fonduri publice ,a Normele metodologice de aplicare aprobate prin 
Ordinul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale nr. 42/1 3 . 0 1 .20 1 1 si Ordinul Ministerului 
Finatelor Publice nr. 77 din 14.01.2011 precum si a O.U.G. nr. 84/12.12.2012 privind 
stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar pe anul 2014, prorogarea unor termene 
din acte normative, precum si unele masuri fîscal-bugetare; 

Avand in vedere prevederiie Anexei nr. I Capitolul I, Capitolul 11 lit.(A si D) precurn 
si ale Capitolului IV din Legea nr. 284/2010 Legea - cadru privind salarizarea unitara a 
personalului platit din fonduri publice; 

In baza prevederilor art. 45 aI. (2) lit. a si art. 115 alin.(1) lit. (b) din Legea nr. 
2 1 5/200 1 privind administratia publica locala (r.2); 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba organigrarna Politiei Locale Tecuci, conforrn Anexei nr. 1, care facc parte 
integrarita din prezenta hotarare. 

Art. 2. Se aproba statul de functii al Politiei Locale Tecuci , conforrn Anexei nr. 2, care 
face parie integranta din prezenta hotarare. 



PRESEDINTE DE SEDINTA, 

/ t ţ g37 CONTRASEM EAZA, 
SEC7R, 

Art. 3. Organigrama si statul de functii ale Politiei Locale Tecuci vor intra in vigoare 
inceprand cu data de 17.04.2017 

Cu aceeasi data se abroga orice prevedere privind aprobarea organigramei si a statului de 
functii ale Politiei Locale Tecuci 

Art. 4. Se aproba Regulamentului de Organizare si Functionare al Politiei Locale 
Tecuci , conform Anexei , parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 5. Regulamentul de Organizare si Functionare al SPLAS Tecuci va intra in 
vigoare cu data de 17.04.2017. 

Art.6. Cu aceeasi data se abroga orice prevedere anterioara privind Regulamentul 
deOrganizare si Functionare al Politiei Locale Tecuci 

Art. 7. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire prin grija Primarului Municipiului 
Tecuci, judetul Galati. 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 16143 /11.04.2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: aprobarea modjjicarii organigramei, a statului defunctii si a Regulamentului de 
Organizare si Functionare a Politiei Locale Tecuci 

Numarul locuitorilor Municipiului Tecuci la data de 0 1.0 1.2013  comunicat de 
Institutul National de Statistica Bucuresti este de 42.010. Numarul maxim de posturi este de 
366, din care: 46 - numar maxim de posturi pentru Politia Locala; 

Avand in vedere necesitatea eficientizarii activitatii se impune reorganizarea 
structurii functionale a Politiei Locale Tecuci, respectiv, modificarea organigramei si a 
statului de functii, plecand de la urmatoarele premise: 

- In actuala Organigrama lipseste un compartiment foarte important in derularea, 
coordonarea si supravegherea activitatii intregului colectiv, respectiv Dispeceratul unitatii. 
Personalul care isi desfasoara activitatea in cadrul acestei structuri indeplineste o varietate de 
activitati: primeste si inregistreaza corespondenta, sesizarile si apelurile BMSU, distribuie 
armamentul si dotarile politistilor care intra in serviciu, monitorizeaza arterele si imobilele 
prevazute cu camere de supraveghere video, asigura serviciul de permanenta 24 din 24 de 
ore, coordoneaza activitatea patrulelor din teren, urmareste finalitatea Invitatiilor/ Somatiilor 
aplicate de catre agenti, efectueaza verificari in baza de date a MAI, tine evidenta 
documentelor specifice (rapoarte de activitate, procese-verbale de depistare, constatare, etc.), 
intocmeste Buletinul Posturilor si multe alte sarcini de serviciu; 

- Intrucat adresele Institutul National de Statistica si Institutiei Prefectului Galati 
acorda posibilitatea suplimentarii numarului de posturi, de la 42 la 46, consideram oportuna 
aceasta masura; 

-Avand in vedere, suplimentarea numarului de posturi, complexitatea activitatii, 
domeniile date in competenta cat si indeplinirea altor atributii prevazute de lege (ordonator 
tertiar de credite, membru in comisii din cadrul UAT-ului) apreciem a fi necesara infiintarea 
unei functii de conducere, superioara celei existente (de Sef Birou Corp Control) care sa aiba 
in directa subordonare mai mult de jumatate din personal, degrevand astfel Directorul 
Executiv de cateva sarcini. 

In acest context ,in conformitate cu prevederile art. 100 si art. 107 din Legea nr. 
188/1999- privind Statutul Functionarilor publici, consideram ca se impune 
reorganizarea acestei institutii si va inaintam spre avizarea favorabila noul forrnat: 

Se păstrează  functia publica de conducere de Director Executiv. 
A. Se desfiinteaza Biroul Corp Control si functia de Sef Birou Corp Control, cu 

funcţia publică  de conducere de sefbirou vacanta. 

Se infiinteaza Serviciul Siguranta si ordine publica cu o func ţie publică  de 
conducere de Sef de serviciu , grad I si va avea 31 de functii publice de executie 
incadrate in sase cornpartimente dupa cum urrneaza: 

1. Compartimentul Inspectie in constructii- prevede patru functii publice de 
executie ocupate: 

a. Matei Rorneo, politist local , cls.I, grad profesional superior, studii superioare; 
b. Panrint Maricel, politist local , cls.II, grad profesionai superior. studii SSD; 
c. Stan Sorinel, politist local, cls.III, grad profesional superior, studii rnedii; 
d. Apreutesei Neiu, poiitist local, cls.III, grad profesional superior, studii rneclii; 



2. Compartimentul Ordine Publica - trece iri subordinea Serviciului Siguranta 
si Ordine Publica si prevede cincisprezece functii publice de executie ocupate, dupa cum 
urmeaza: 

- Calin Gabriela, politist local, cls.III, grad profesional principal, studii medii; 
- Ciobotaru Liviu, politist local, cls.III, grad profesional superior, studii medii; 
- Cidu Constantin Aurel, politist local, cls.III, grad profesional superior, studii medii; 
- Ganea Viorel, politist local, cls.III, grad profesional principal, studii medii; 

Istrati Valerica, politist local, cls.III, grad profesional superior, studii medii; 
- Liciu Stefan, politist local, cls.III, grad profesional superior, studii medii; 
- Pricope Liliana, politist local, cls.III, grad profesional superior, studii medii; 
- Sturzu Eugen, politist local, cls.III, grad profesional superior, studii medii; 
- Marin Viorel, politist local, cls.III, grad profesional superior, studii medii; 
- Nunu Liviu, politist local, cls.III, grad profesional superior, studii medii. 

- Bejan Gheorghe, politist local, cls.III, grad profesional superior, studii medii; 
- Saracutu Ionel, politist local, cls.III, grad profesional superior, studii medii; 
- Tone Florin, politist local, cls.III, grad profesional superior, studii medii. 
- Baranyai Bogdan, politist local, cls.III, grad profesional asistent, studii medii; 

- Trofin Corneliu, politist local, cls.III, grad profesional superior, studii medii. 
Se desfiinţează  următoarele func ţii publice vacante: 

-poliţist local, clasa 111, grad profesional superior si două  functii publice vacante de 
politist local cl. 111, grad profesional debutant; 

Funcţionarii publici vor fi numiţi în noile funcţii în condiţiile art. 100 din Legea nr 
.188/1999( r2). 

3.Compartimentul Circulatie - in subordinea Serviciului Siguranta si Ordine Publica 
si prevede opt functii publice ,de executie , trei vacante si cinci ocupate , dupa cum 
urmeaza: 

a. cinci functii publice de executie ocupate preluate de la Compartimentul Ordine 
publică : 

- Andrei Daniel, politist local, cls.III, grad profesional superior, studii medii; 
- Ciordas Viorel Radu, politist local, cls.III, grad profesional superior, studii medii; 
- Chitian Dorel, politist local, cls.III, grad profesional superior, studii medii; 
- Pocris Sorin , politist local, cls.III, grad profesional superior, studii medii; 
-Manea Georgel, politist local, cls.III, grad profesional superior, studii medii. 
b. trei functii publice, de executie: 
- se infiinteaza functia publica de politist local, cls.III, grad profesional superior,; 
- doua functii de politist local, cls.III, grad profesional debutant se transform ă  în 

politist local- gradul principa1. 

4. Compartimentul Activitate comerciala - trece in subordinea Serviciului Siguranta 
si Ordine Publica si prevede doua functii publice, de executie, ocupate , dupa cum 
urmeaza: 

-Fruinuzache Fani, politist local, cls.III, grad profesional superior, studii iriedii; 
- Cernica Gheorghe, politist local, cls.I, grad profesional superior, studii superioare. 

5. Conipartimentul Evidenta Persoane : trece in subordinea Serviciului Siguranta si 
Ordine Publica si prevede o functie publica, de executie, ocupata: Chirac Dumitru, politist 
local, cls.I, grad profesional superior, studii superioare. 

6. Compartinient Protectie Mediu : trece in subordinea Serviciului Siguranta si Ordine 
Publica si prevecle una functie pub]ica ,de executie, ocupata - Ciuca Gina, politist locai, 
cis.11I giad profesional superior, stidii iriedii. 



B. Coinpartimente functionaie aflate in subordinea Directorului Executiv: 

1. Compartiment Interventie rapida: se infiinteaza aceasta structura, ce este prevazuta 
cu cinci functii publice de executie, dupa curn urmeaza: 

a. patru functii publice ocupate, cu personal provenit din Compartimentul Ordine 
Publica, dupa cum urmeaza: 

- Chiriac Mihai, politist local, cls.III, grad profesional superior, studii medii; 
- Hagiu PauI, politist local, cls.III, grad profesional superior, studii medii; 
- Lupu Gigi, politist local, cls.III, grad profesional superior, studii medii; 
- Ciuciu Florinel Liviu, politist local, cls.III, grad profesional principal, studii medii. 

b.se  infiinteaza o functie publica vacanta, de politist local, cls.III, grad profesional 
asistent; 

Funcţionarii publici vor fi numi ţi în noile funcţii în condiţiile art. 100 din Legea nr. 
1 88/1 999 - privind Statutul functionarilor publici. 

2. Compartiment Dispecerat: se infiinteaza aceasta structura, ce este prevazuta cu 
cinci functii publice de executie, dupa cum urmeaza: 

a. o functie publica ocupata, ce provine de la Comp. Ordine publica, respectiv: 
Pojoga Valerica, politist local, cls.III, grad profesional superior, studii medii; Func ţionarul 
public va fi numit în func ţie în condi ţiile art. 100 din Legea nr. 1 88/1 999. 

b. se infiinteaza patru functii publice vacante, astfel: 
- doua functii de politist local, cls.III, grad profesional superior,; 
-. doua functii de politist local, cls.III, grad profesional principal, 

3.Compartiment Financiar- contabil, incadrat cu doua functii publice de executie, 
dupa cum urmeaza: 

- o functie ocupata - Tanislav Cecilia, consilier, cls.I, grad profesional superior, studii 
superioare; 

- o functie vacanta , de referent , cls. 111, grad profesional superior, studii medii. 
Aceasta functie se infiinteaza, urmare a volumului mare de lucrari din cadrul 
compartirnentului. 

4. Compartiment Juridic si resurse umane , incadrat cu o functie publica de executie 
ocupata de: 

- Stoian Elena Simona, consilierjuridic, cls. I grad profesional superior, studii 
superioare. 

Activitatile, modul de organizare si desfasurare a Politiei Locale Tecuci sunt prevazute 
in Regulamentul de Organizare si Functionare, regulament ce trebuie actualizat potrivit noilor 
reglementari legislative in domeniu si datorita modificarii organigramei si a statului de functii 
a institutiei. 

In acest context supunem spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local proiectul 
de hotarire in forrna initiata. 

PRIMAR, 
Catalin Constantiu Jj 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
COMP. RESURSE UMANE , SSM 

Nr. 16144/11.04.2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: aprobarea modficarii organigramei, a statului defunctii si a Reguiamentului 
de Organizare si Functionare a Politiei Locale Tecuci. 

Proiectul de hotarare asigura incadrarea corecta in prevederile art.100 
alin.(1), art.107 si art.1 12 din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici 
(r.2) , in Anexa la O.U.G. nr 63/2010 pentru moclificarea si completarea Legii nr. 
273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri 
financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 1 3/20 1 1 cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

Numarul locuitorilor Municipiului Tecuci la data de 0 1.0 1.2013  comunicat 
de Institutul National de Statistica Bucuresti este de 42.010. Numarul maxim de 
posturi este de 366, din care: 46 - numar maxim de posturi pentru Politia Locala; 

Avand in vedere necesitatea eficientizarii activitatii se impune 
reorganizarea structurii functionale a Politiei Locale Tecuci, respectiv, modificarea 
organigramei si a statului de functii, plecand de Ia urmatoarele premise: 

- In actuala Organigrama lipseste un compartiment foarte important in 
derularea, coordonarea si supravegherea activitatii intregului colectiv, respectiv 
Dispeceratul unitatii. Personalul care isi desfasoara activitatea in cadrul acestei structuri 
indeplineste o varietate de activitati: primeste si inregistreaza corespondenta, sesizarile si 
apelurile BMSU, distribuie armamentul si dotarile politistilor care intra in serviciu, 
monitorizeaza arterele si imobilele prevazute cu camere de supraveghere video , asigura 
serviciul de permanenta 24 din 24 de ore, coordoneaza activitatea patrulelor din teren, 
urmareste finalitatea Invitatiilor/ Somatiilor aplicate de catre agenti, efectueaza verificari 
in baza de date a MAI, tine evidenta documentelor specifice (rapoarte de activitate, 
procese-verbale de depistare, constatare, etc.), intocmeste Buletinul Posturilor si multe 
alte sarcini de serviciu; 

- Intrucat adresele Institutul National de Statistica si Institutiei Prefectului 
Galati acorda posibilitatea suplimentarii numarului de posturi, de la 42 la 46, 
consideram oportuna aceasta masura; 

-Avand in vedere , suplimentarea numarului de posturi, complexitatea activitatii 
domeniile date in competenta cat si indeplinirea altor atributii prevazute de lege 

(ordonator tertiar de credite, membru in comisii din cadrul UAT-ului) apreciem a fi 
necesara infiintarea unei functii de conducere, superioara celei existente (de SefBirou 
Corp Control) care sa aiba in directa subordonare mai mult de jumatate din personal, 
degrevand astfel Directorul Executiv de cateva sarcini. 

ln acest context ,in conformitate cu prevederile art. 100 si art. 107 din Legea 
nr. 188/1999- privind Statutul Functionarilor publici, consideram ca se impune 
reorganizarea acestei institutii si va inaintam spre avizarea favorabila noul forrnat: 

Se păstrează  functia publica de conducere de Diz-eclor Executiv. 
A. Se desfiinteaza Biroul Corp Control si functia de Sef Birou Corp Control, 

cu funcţ ia publică  de conducere de sefbirou vacanta. 



Se infiinteaza Serviciul Siguranta si ordine publica cu o func ţie publică  de 
conducere de Sef de serviciu , grad I si va avea 31 de functii publice de executie 
incadrate in sase compartimente dupa cum urmeaza: 

1. Compartimentul Inspectie in constructii- prevede patru functii publice de 
executie ocupate: 

a. Matei Romeo, politist local , cls.I, grad profesional superior, studii 
superioare; 

b. Pamint Maricel, politist local , cls.II, grad profesional superior, studii SSD; 
c. Stan Sorinel, politist local, cls.III, grad profesional superior, studii medii; 
d. Apreutesei Nelu, politist local, cls.III, grad profesional superior, studii medii; 

2. Compartimentnl Ordine Publica - trece in subordinea Serviciului 
Siguranta si Ordine Publica si prevede cincisprezece functii publice de executie ocupate, 
dupa cum urmeaza: 

- Calin Gabriela, politist local, cls.III, grad profesional principal, studii medii; 
- Ciobotaru Liviu, politist Iocal, cls.III, grad profesional superior, studii medii; 
- Cidu Constantin Aurel, polîtist Iocal, cls.III, grad profesional superior, studii 

medii; 
- Ganea Viorel, politist local, cls.III, grad profesional principal, studii medii; 
- Istrati Valerica, politist local, cls.III, grad profesional superior, studii medii; 
- Liciu Stefan, politist local, cls.III, grad profesional superior, studii medii; 
- Pricope Liliana, politist local, cls.III, grad profesional superior, studiî medii; 
- Sturzu Eugen, politist Iocal, cls.III, grad profesional superior, studii medii; 
- Marin Viorel, politist local, cls.III, grad profesional superior, studii medii; 
- Nunu Liviu, politist Iocal, cls.III, grad profesional superior, studii medii. 

- Bejan Gheorghe, politist local, cls.III, grad profesional superior, studii medii; 
- Saracutu Ionel, politist local, cls.III, grad profesional superior, studii medii; 
- Tone Florin, politist local, cls.III, grad profesional superior, studii medii. 
- Baranyai Bogdan, politist local, cls.III, grad profesional asistent, studii medii; 

- Trofin Corneliu, politist local, cls.III, grad profesional superior, studii medii. 
Se desfiinţează  următoarele funcţii publice vacante: 

-poliţist local, clasa 111, grad profesional superior si două  functii publice vacante 
de politist local cl. 111 , grad profesional debutant; 

Funcţionarii publici vor fi numi ţi în noile funcţii în condiţiile art. 100 din Legea nr 
.188/1999( r2). 

3.Compartimentul Circulatie - in subordinea Serviciului Siguranta si Ordine 
Publica si prevede opt functii publice ,de executie , trei vacante si cinci ocupate, 
dupa cum urmeaza: 

a. cinci functii publice de executie ocupate preluate de Ia Compartimentul Ordine 
publică : 

- Andrei Daniel, politist local, cls.III, grad profesional superior, studii rnedii; 
- Ciordas Viorel Radu, politist local, cls.I1I, grad profesional superior, studii medii; 
- Chitian Dorel, politist local, cls.III, grad profesional superior, studii medii; 
- Pocris Sorin , politist iocal, cls.III, grad profesional superior, studii medii; 
-Manea Georgel, politist local, cls.I1I, grad profesional superior, studii medii. 
b. trei functii publice, de executie: 
- se infiinteaza functia publica de politist local, cls.III, grad profesional superior,; 



- doua functii de politist Iocal, cls.III, grad profesional debutant se transform ă  în 
pol itist local- gradul principal. 

4. Compartimentul Activitate comerciala - trece in subordinea Serviciului 
Siguranta si Ordine Publica si prevede doua functii publice, de executie, ocupate, 
dupa cum urmeaza: 

-Frumuzache Fani, politist local, cls.III, grad profesional superior, studii medii; 
- Cernica Gheorghe, politist local, cls.I, grad profesional superior, studii 

superioare. 

5. Compartimentul Evidenta Persoane : trece in subordinea Serviciului 
Siguranta si Ordine Publica si prevede o functie publica, de executie, ocupata : Chirac 
Dumitru, politist local, cls.I, grad profesional superior, studii superioare. 

6. Compartiment Protectie Mediu : trece in subordinea Serviciului Siguranta si 
Ordine Publica si prevede una functie publica ,de executie , ocupata - Ciuca Gina, 
politist local, cls.III, grad profesional superior, studii medii. 

B. Compartimente functionale aflate in subordinea Directorului Executiv: 

1. Compartiment Interventie rapida: se infiinteaza aceasta structura, ce este 
prevazuta cu cinci functii publice de executie, dupa cum urmeaza: 

a. patru functii publice ocupate, cu personal provenit din Compartimentul Ordine 
Publica, dupa cum urmeaza: 

- Chiriac Mihai, politist local, cls.III, grad profesional superior, studii medii; 
- Hagiu Paul, politist local, cls.III, grad profesional superior, studii medii; 
- Lupu Gigi, politist Iocal, cls.III, grad profesional superior, studii medii; 
- Ciuciu Florinel Liviu, politist local, cls.III, grad profesional principal, studii 

medii. 
b.se infiinteaza o functie publica vacanta, de politist Iocal, cls.III, grad 

profesional asistent; 
Funcţionarii publici vor fi numi ţi în noile funcţii în condiţiile art.100 din Legea 

nr. 188/1999 - privind Statutul functionarilor publici. 

2. Compartiment Dispecerat: se infiinteaza aceasta structura, ce este prevazuta cu 
cinci functii publice de executie , dupa cum urmeaza: 

a. o functie publica ocupata, ce provine de la Comp. Ordine publica, respectiv: 
Pojoga Valerica, politist local, cls.III, grad profesional superior, studii medii; 
Funcţionarul public va fi numit în func ţie în condi ţiile art.100 din Legea nr. 188/1999. 

b. se infiinteaza patru fui,ctii publice vacaute, astfel: 
- doua functii de politist local, cls.III, grad profesional superior,; 
- doua functii de politist Iocal, cls.II1, grad profesional princij3al, 

3.Compartiment Financiar- contabil, incadrat cu doua functii publice de 
executie, dupa cum urrneaza: 

- o functie ocupata - Tauislav Cecilia, consilier, cls.I, grad profesional superior, 
stud ii superioare; 



- o functie vacanta, de referent, cls. 111, grad profesional superior, studii medii. 
Aceasta functie se infiinteaza, urmare a volumului mare de lucrari din cadrul 
cornpartimentu lui. 

4. Compartiment Juridic si resurse umane, incadrat cu o furictie publica de 
executie , ocupata de: 

- Stoian Elena Simona, consilierjuridic, cls. I grad profesional superior, studii 
superioare. 

Activitatile, modul de organizare si desfasurare a Politiei Locale Tecuci sunt 
prevazute in Regulamentul de Organizare si Functionare, regulament ce trebuie 
actualizat potrivit noilor reglementari legis!ative in domeniu si datorita modificarii 
organigramei si a statului de functii a institutiei. 

Avand in vedere aceste aspecte proiectul de hotarare indeplineste conditiile de 
legalitate si oportunitate fapt pentru care i1 supunem spre dezbatere si aprobare 
Consiliului Local Tecuci 

COMP. RESURSE UMANE , SSM 
Cons.Virlan Mihaela 

PÀ 
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MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONA.LE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE sI FONDURILOR EUROENE 

Agen ïMionalâ a Funetionàrîlor ubici 
Opera(or de dale cuy 

b\  /1WL: ïCive 

Având în vedere: 

înregit /aAuloritatea tIa ţiona1ă. de Suraveghere a Prelucrării Datelor cu CaraclerPersonal sub nr. 5129 

ţ . 15396/2017conexat 

(l IH. 589/2O17 

tVIZ I 
- 

prevederile art. 112 diLegea nr. 188/1999 privind Statutul func ţionarilor publici (r2), 
cu modificările şi completările ulterioare, 

- 	prevederile art. xvI alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele m ăsuri pentru 
asigurarea transparen ţei în exercitarea demnit ăţilor publice, a func ţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

- 	adresele Primăriei municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi nr. 9802/PJ/2017 si nr. 
53 5/PJ//20 1 7 de solicitare a avizului pentru stabilirea func ţiilor publice din cadrul 
Poliţiei Locale Tecuci, jude ţul Galaţi precum si completările la nota de fundamentare, 
înregistrate la Agen ţia Naţională  a Funcţionarilor Publici cu nr. 1 5396 si nr. 1 589/20 1 7; 

În temeiul: art. 107 alin. (1) din Legea rir. 188/1999 privind Statutul func ţionarilor 
publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare 

Agenţia Naţională  a Funcţionarilor Publici acordă  
aviz 

pentru funcţiile publice din cadrul 
Poliţiei Locale Tecuci, jude ţul GaIaţi 

PREŞEDINTE, 

Cristian BITEA 

ţ rn ig 

*Notă : potrivit prevederilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func ţ ionarilor publici, cu modifică rile ş i 

completă rile ulterioare, ave ţ i obliga ţia de a transmite Agen ţiei, în termen de 10 zile lucră toare, actul administrativ prin care 

s-au aprobat modific ă rile intervenite în structura func ţiilor publice din cadrul autorit ăţii/institu ţ iei dumneavoastră . 
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PO2.3TA IOCÂ Ă  A MUNICIPIULUI TCUC1 
perator cfate « caracter personaf nr. 20560 

Tecuc Str Efena foanna ir f4 
Tefeon 0236-847950236813333 

Fax 0236-8 795 
rnai: potialocaJaipiultecici.ro 

Nr. J-- 15 A 	Din J/, 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
Privind supunerea spre aprobare a Consiliului Local Tecuci 

a Regulamentului de Organizare si Functionare 

Urmare a modificarilor survenite in structura organizatorica a Politiei 
Locale a Municipiului Tecuci se impune supunerea spre aprobarea Consiliului Local 
Tecuci a noului Regulament de Organizare si Functionare a acestei institutii. 

Prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare reprezinta un 
ansamblu de norme interne care sa conduca la o buna desfasurarea a activitatii acestei 
structuri si la asigurarea unor conditii optime de lucru. 

Acest regulament, care este un act administrativ, reglementeaz ă  
activitatea Poliţiei Locale Tecuci . In cuprinsul s ău sunt particularizate şi concretizate 
prevederile legilor şi actelor normative specifice poliţiilor locale la nivel general. De 
asemenea, regulamentul inserează  în interiorul său spiritul definitoriu sub care va 
funcţiona Poliţia Locală  Tecuci, cadrul legal si structura functionala in care sunt 
repartizati toti salariatii. 

Avand in vedere faptul ca acest act va reglementa intreaga functionare a 
acestei institutii solicitam aprobarea lui de catre Consiliul Local Tecuci. 

DIRECTOR EXECUI 
MORUARJJ 
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PREAMB UL 

Regulamentul de Organizare si Funcţionare cuprinde 
reglementările specifice institu ţiei, ce decurg din domeniile sale de 
competenţă  şi responsabilitate, având ca scop derularea activit ăţilor în 
conformitate cu misiunile, obiectivele, legile şi regulamentele 
specifice. 

Prezentul Regulament are ca scop cunoaterea de c ătre 
tot personalul instituţiei a drepturilor şi obligaţiilor ce îi revine în 
vederea asigur ării disciplinei în muncă. Se motivează  acest scop prin 
aceea că, pe lângă  disciplină, mai răspunde unei nevoi fundamentale şi 
anume, creeaz ă  fiecărui salariat sentimentul de siguranţă, sentiment ce 
concură  direct la rezultate performante, individuale şi de grup. 

Regulamentul de Organizare si Funcţionare este o 
reglementare prin care se stabilesc norme de conduit ă  şi de disciplină  
interioară, adresându-se tuturor persoanelor din cadrul Poli ţiei Locale, 
din momentul naşterii raportului de munc ă  ori serviciu şi până  la 
încetarea acestor raporturi. 

Disciplina presupune existenţa şi respectarea ansamblului 
de norme juridice, iar în caz de nerespectare a acestora, aplicarea unor 
sancţiuni corespunzătoare normei înc ălcate. 

Normele nu constrâng şi nu reduc libertatea de ac ţiune a 
angajaţilor, ci satisfac şi instituţionalizează  aspiraţii şi moduri de 
comportare ale fiecărui salariat, în func ţie de poziţia pe care o de ţine 
acesta în structura organizatoric ă. Ele nu sunt stabilite cu scopul de a 
se aplica sanc ţiuni angajaţilor, ci pentru a obţine, din partea fiecăruia, 
o conduită  pozitivă  în instituţie. 

CAPITOL UL L DISPOZI ŢH GENERALE 

Art. 1. 
(1) Poliţia Locală  a Municipiului Tecuci este organizat ă  

şi funcţionează  în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Tecuci nr. 1 1 / 1 6 . 02 .20 1 5, fiind o instituţie publică  de interes local, cu 
personalitate juridic ă, af[ată  în subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Tecuci şi sub directa coordonare a Primarului. 

(2) Organizarea, func ţionarea şi atribuţiile Poliţiei Locale 
a Municipiului Tecuci sunt prevăzute de Legea Poliţiei Locale rir. 1 551  
2010, Hotărârea Guvernului nr. 1332/ 2010 privind aprobarea 
Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, 
de Legea nr. 215/ 2001 (** republicată**) (* actualizată*) a 
administraţiei publice locale, de Legea nr. 188/ 1999 
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(* *republicată*  *) (* actualizată*) privind Statutul func ţionarilor 
publici, precum şi de prevederile prezentului regulament. 

Art. 2. 
Poliţia Locală  a Municipiului Tecuci s-a înfiinţat în 

scopul exercitării, în regim de permanen ţă, a atribuţiilor privind 
apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a 
proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infrac ţiunilor, 
în următoarele domenii: 

1. ordinea şi liniştea publică ; 
2. paza bunurilor; 
3. circulaţia pe drumurile publice; 
4. disciplina în construc ţii şi afişajul stradal; 
5. protecţia mediului; 
6. activitatea comercial ă ; 
7. evidenţa persoanelor; 
8. alte domenii stabilite prin lege. 
Art. 3. 

(1) Sediul Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci se af[ ă  în 
municipiul Tecuci, str. Elena Doamna, nr. 14. 

(2) Poliţia Locală  a Municipiului Tecuci poate organiza 
în municipiul Tecuci, în sedii aprobate de Consiliul Local al 
Municipiului Tecuci, puncte de lucru, în vederea eficientiz ării 
activităţii şi a cre şterii gradului de siguran ţă  şi de încredere a 
cetăţenilor. 

Art. 4. 
(1) Activitatea Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci 

se desfaşoară  în interesul comunit ăţii locale, exclusiv pe baza şi în 
executarea legii, precum şi a Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Tecuci şi ale Dispoziţiilor Primarului şi în conformitate 
cu reglementările specifice fiec ărui domeniu de activitate, stabilite 
prin acte administrative ale autorit ăţilor administraţiei publice centrale 
şi locale. 

(2) Documentele pe baza c ărora se realizeaz ă  strategia 
de funcţionare a Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci sunt 
următoarele: 
a) Legi si regulamente care stabilesc atribu ţii ale Poliţiei Locale 
Tecuci; 
b) Hotărâri ale Consiliului Local a Municipiului Tecuci; 
c) Dispoziţii ale Primarului Municipiului Tecuci; 
d) Planul de Ordine şi Siguranţă  Publică ; 
e) Protocoale de colaborare cu Poli ţia, Jandarmeria şi alte instituţii 
conform legislaţiei în vigoare; 
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f) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Poli ţiei Locale a 
Municipiului Tecuci; 
g) Fişa postului fiecărui angajat; 
h) Planul de perfecţionare profesional ă ; 
i) Alte planuri elaborate, dup ă  caz. 

Art, 5. 
Poliţia Locală  a Municipiului Tecuci î şi desfăşoară  

activitatea pe baza principiilor legalit ăţii, încrederii, previzibilit ăţii, 
proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei 
şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi 
nediscriminării. 

Art. 6. 
(1) In exercitarea atribu ţiilor ce îi revin, Poli ţia Locală  a 

Municipiului Tecuci coopereaz ă  cu structurile teritoriale ale Poli ţiei 
Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poli ţiei de Frontieră  Române 
şi ale Inspectoratului General pentru Situa ţii de Urgenţă, cu celelalte 
instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale ş i 
colaborează  cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane 
fizice şi juridice, în condi ţiile legii. 

(2) Pentru exercitarea atribu ţiilor, Poliţia Locală  a 
Municipiului Tecuci are acces, în condi ţiile legii, la bazele de date ale 
Ministerului Afacerilor Interne. In acest scop, Poli ţia Locală  a 
Municipiului Tecuci şi structurile abilitate din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne încheie protocoale de colaborare în care se 
reglementează  infrastructura de comunica ţii, măsurile de securitate, 
protecţie şi de asigurare a confidenţialităţii datelor, nivelul de acces şi 
regulile de folosire. 

(3) In relaţiile cu acestea, Poli ţia Locală  a Municipiului 
Tecuci este reprezentat ă  de directorul executiv sau înlocuitorul legal al 
acestuia. 

Art. 7. 
Şeful Poliţiei Locale Tecuci îndepline şte o funcţie de 

autoritate public ă  şi este şef al întregului personal pe care-1 conduce şi 
îl controlează . 

Art. 8. 
(1) Sefii de structuri (servicii) şi de compartimente 

răspund în faţa Directorului Executiv al Poliţiei Locale a Municipiului 
Tecuci de modul de rezolvare a sarcinilor ce le revin şi colaborează  
permanent în vederea îndeplinirii acestora, la timp şi în condiţii de 
calitate. 

(2) Personalul cu funcţie de conducere are obligaţia de a 
stabili sarcini de serviciu pentru personalul din subordine, în vederea 



desfăşurării în bune condiţii a activităţii şi de a lua măsuri 
corespunzătoare pentru îmbunătăţirea ş i perfecţionarea acesteia. 

Art. 9. 
Structura organizatoric ă, statul de funcţii, Regulamentul 

de organizare şi funcţionare se aprob ă  prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Tecuci, cu avizul Agen ţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici. 

Art.1O. 
(1) Poliţia Locală  a Municipiului Tecuci este persoană  

juridică  de drept public, operator date cu caracter personal 20560, 
dispune de patrimoniu şi buget propriu. 

(2) Poliţia Locală  a Municipiului Tecuci dispune de cod 
fiscal, conturi bancare deschise la Trezoreria Municipiului Tecuci şi 
unităţile bancare si ştampilă  proprie de formă  rotundă, cu următorul 
conţinut: ,,România, Jude ţul Gala ţi, Munic,iul Tecuci, Poli ţia 
Locală  a Municipiului Tecuci. 

(3) Antetul documentelor şi corespondenţa Poliţiei 
Locale a Municipiului Tecuci vor avea urm ătorul conţinut: 

,. . • . POLITA LOCÂLÂ A MUNICIPIULUI TECUCI 	-. 

. . . 	 Operator date cu caracter personal nr. 20560 
Tecuc - Str Elena Doanina Nr.14 

Telefon 0236•14.795 0236-813.333 
• 	 Fax 0236814.795 

Einil: poiitia locta ini riicipiultecud.ro 

• ... . 

CAPITOL UL IL STR UCTURA ORGANIZA TORIC Ă  ŞI 
CA TEGORII DE FUNC ŢIONARI PUBLICI 

Art. H. 
(1) Poliţia Locală  a Municipiului Tecuci este condusă  de 

un director executiv. 
(2) Şeful Poliţiei Locale este numit în func ţia de 

conducere în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/ 2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 
188/ 1999, (R2). 

Art. 12. 
(1) Structura organizatoric ă  a Poliţiei Locale a 

Municipiului Tecuci cuprinde un serviciu şi 10 compartimente, 



constituite în conformitate cu Organigrama prezentat ă  în anexa nr. 6 la 
prezentul Regulament. 

(2) Serviciul si compartimentele reprezint ă  unităţi 
funcţionale ale Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci, prin care se 
realizează  atribuţiile acesteia şi sunt conduse de un şef de serviciu, 
respectiv, de un func ţionar public cu gradul cel mai mare, numit 
printr-un act administrativ, iar în lipsa acestora de c ătre un alt 
funcţionar public desemnat în acest scop. 

(3) Personalul serviciului, este subordonat şefului de 
serviciu, care organizează, îndrumă, coordonează, controlează  şi 
răspunde de activitatea acestora, în condi ţiile prezentului Regulament 
şi a dispoziţiilor legale. 

Art. 13. 
(1) Personalul Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci este 

compus din func ţionari publici care ocup ă  funcţii publice specifice de 
poliţist local si funcţionari publici cu func ţii publice generale. 

(2) Atribuţiile şi răspunderile funcţiilor din structura 
Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci se stabilesc prin fi şele 
posturilor, elaborate în baza dispozi ţiilor legale şi a prezentului 
Regulament. 

Art. 14. 
Organizarea Poli ţiei Locale a Municipiului Tecuci la 

nivelul structurii de conducere, coordonare şi suport logistic, face 
posibilă  şi necesară  colaborarea dintre compartimente pentru 
asigurarea func ţionalităţii sistemului în ansamblul său. 

Art. 15. 
(1) Activitatea desfăşurată  de către structurile Poli ţiei 

Locale a Municipiului Tecuci, în scopul realizării atribuţiilor, are la 
bază  relaţii de autoritate (ierarhice, func ţionale, de coordonare, de 
control şi de colaborare), potrivit atribu ţiilor stabilite pentru fiecare 
serviciu sau compartiment în parte. 

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

(3) In cadrul compartimentelor în care nu sunt prev ăzute 
funcţii de conducere, se stabilesc rela ţii de autoritate funcţională  între 
personalul cu funcţia cea mai mare şi restul personalului acestor 
structuri, în vederea îndrumării şi coordonării în mod unitar a 
activităţii acestora, în conformitate cu scopurile ş i obiectivele propuse. 
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Relaţiile de serviciu între angaja ţii instituţiei decurg din 
structura organizatoric ă  (de tip piramidal-ierarhic func ţională) care 

generează  relaţii de autoritate pe vertical ă , si funcţionale pe orizontal ă . 
Pe vertical ă  relaţiile sunt de subordonare, de sus în jos, 

fiecare şef răspunzând de legalitatea şi temeinicia dispoziţiilor date, 

precum şi de consecinţele acestor dispoziţii. 
(4) Transmiterea dispozi ţiilor legale de către autoritatea 

ierarhică  se face prin şefii ierarhici direc ţi. Ei pot transmite în caz de 
urgenţă  şi nemijlocit, sărind treptele ierarhice, iar cel care a primit 
dispoziţia este obligat s ă  informeze pe şeful ierarhic direct. 

Subalternii sunt obligaţi să  execute întocmai şi la timp 
dispoziţiile primite. Dacă  angajatul care prime şte o dispoziţie de la 
şeful său consideră  că  aceasta nu este corespunz ătoare sau c ă  există  
motive ce pot împiedica executarea acesteia, trebuie s ă-i sesizeze acest 
lucru. 

Dacă  persoana care a dat dispozi ţia insistă  în executarea 
acesteia, va trebui s ă  o formuleze în scris, în această  situaţie dispoziţia 
va fi executată . 

Adresarea pe cale ierarhic ă  este obligatorie. Orice 
reclamaţie, solicitare sau propunere nu va fi oprit ă  din drum sub nici 
un motiv de către şefii ierarhici până  când aceasta nu ajunge la cel 
căruia i-a fost adresată, singurul în măsură  să  decidă  a răspunde. 

Intre structurile Poli ţiei Locale a Municipiului Tecuci se 
stabilesc relaţii de colaborare, pentru îndeplinirea sarcinilor specifice 
în vederea integrării acestora în obiectivele institu ţiei. 

(5) La nivelul Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci, 
activitatea de coordonare şi de control este atributul directorului 
executiv şi se realizează  direct ori prin intermediul şefului de serviciu. 

Art. 16. 
(1) Funcţiile publice din Poliţia Locală  a Municipiului 

Tecuci, inclusiv funcţiile publice specifice de poliţist local, în raport 
cu nivelul studiilor necesare ocupării, se clasifică  după  cum urmează : 

a) clasa I cuprinde func ţiile publice pentru a căror ocupare sunt 
necesare studii superioare de lung ă  durată, absolvite cu diplomă  de 
licenţă  sau echivalentă ; 

b) clasa a II-a cuprinde func ţiile publice pentru a c ăror ocupare 
sunt necesare studii superioare de scurt ă  durată, absolvite cu diplomă ; 

c) clasa a III-a cuprinde func ţiile publice pentru a căror ocupare 
sunt necesare studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu 
diplomă  de bacalaureat. 

(2) Funcţionarii publici din Poli ţia Locală  a Municipiului 
Tecuci, numiţi în funcţiile publice prevăzute pentru clasele a II şi a 
III, pot ocupa numai func ţii publice de execuţie. 



Art.17. 
(1) După  nivelul atribuţiilor, funcţionarii publici din 

cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci pot fi: 
a) funcţionari publici de conducere; 
b) funcţionari publici de execu ţie. 

(2) Funcţionarii publici de conducere din cadrul Poli ţiei 
Locale a Municipiului Tecuci sunt numiţi, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 1 88/ 1999 privind Statutul func ţionarilor publici, 
actualizată, în una dintre următoarele func ţii publice: 

a) director executiv; 
b) şef serviciu. 

(3) Un funcţionar public superior poate îndeplini atribuţii 
de şef nemijlocit al personalului din cadrul compartimentului din care 
face parte - coordonator - în baza unei decizi emise de directorul 
executiv al Poli ţiei Locale. 

(4) Funcţionarul public superior din Poliţia locală  poate 
desemna pe unul dintre func ţionarii publici principali din Poli ţia 
Locală, înlocuitorul s ău de drept. 

(5) Funcţionarii publici principali, asistenţi şi debutanţi 
din Poliţia Locală  se subordonează  nemijlocit funcţionarului public 
superior şi în lipsa acestuia, func ţionarul public principal desemnat 
conform prevederilor în vigoare. 

Art. 18. 
Funcţia publică  de execuţie este structurat ă  pe grade 

profesionale astfel: 
a) superior, ca nivel maxim; 
b) principal; 
c) asistent; 
d) debutant. 
Art. 19. 

Atribuţiile Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci se 
realizează  prin intermediul urm ătoarelor componente constitutive, aa 
cum sunt prezentate în Organigrama din anexa 6: 

1. Serviciu Siguranţă  si Ordine Publică, cu: 
- Compartiment Inspec ţie în Construc ţii; 
- Compartiment Ordine Public ă ; 
- Compartiment Circula ţie; 
- Compartiment Activitate Comercial ă ; 
- Compartiment Evidenţă  Persoane; 
- Compartiment Protec ţie Mediu; 

2. Compartiment Interven ţie Rapidă ; 
3. Compartiment Dispecerat; 



4. Compartiment Financiar Contabil 
5. Compartiment Juridic si Resurse Umane. 

CAPITOL UL 111. A TRIB U ŢIILE COND UCERH POLI ŢIEI 
LOCALE A MUNICIPIULUI TECUCI 

Art. 20. 
Atribu ţiile directorului executiv 
(1) Directorul executiv î Şi îndeplineşte atribuţiile în mod 

nemijlocit sub autoritatea şi controlul Primarului, este şef al întregului 
personal din subordine şi are următoarele atribuţii: 
a) organizează, planifică  şi conduce întreaga activitate a Poli ţiei 
Locale a Municipiului Tecuci; 
b) întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal 
corespunzător; 
c) asigură  cunoaşterea şi aplicarea întocmai de c ătre întregul personal 
a prevederilor legale; 
d) răspunde de pregătirea profesional ă  continuă  a personalului din 
subordine; 
e) aprobă  planurile de paz ă  întocmite pentru obiectivele din 
competenţă ; 
f) studiază  şi propune unităţilor beneficiare de paz ă  introducerea 
amenaj ărilor tehnice şi a sistemelor de alarmare împotriva efrac ţiei; 

g) analizează  trimestrial activitatea Poli ţiei Locale a Municipiului 
Tecuci şi indicatorii de performanţă  stabiliţi de comisia locală  de 
ordine publică ; 
h) asigură  informarea operativ ă  a Consiliului Local al Municipiului 
Tecuci, a structurii teritoriale corespunz ătoare a Poliţiei Române, 
precum şi a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite ce 
au avut loc în cadrul activităţii poliţiei locale; 
i) reprezintă  Poliţia Locală  a Municipiului Tecuci în relaţiile cu alte 
instituţii ale statului, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice 
centrale şi locale şi colaborează  cu organizaţii neguvemamentale, 
precum şi cu persoane fizice şi juridice pentru îndeplinirea atribu ţiilor 
stabilite de lege; 
j) asigură  ordinea interioar ă  şi disciplina în rândul personalului din 
subordine, având dreptul s ă  propună  acordarea de recompense şi 
aplicarea de sanc ţiuni în condiţiile legii; 
k) propune Primarului adoptarea de m ăsuri pentru eficientizarea 
activităţii; 
1) asigură  măsuri pentru rezolvarea operativ ă  a cererilor, a sesizărilor 
şi a reclamaţiilor cetăţenilor, în conformitate cu prevederile legale; 
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m) organizează  şi participă  la audienţele cu cetăţenii; 
n) întocme şte sau aprob ă  aprecierile de serviciu ale personalului, 
potrivit competen ţei; 
o) coordonează  activitatea de eviden ţă, aprovizionare, repartizare, 
întreţinere şi de păstrare, în condi ţii de siguranţă, a armamentului şi a 
muniţiei din dotare; 
p) urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniforme ş i 
însemnele distinctive de ierarhizare. reDartizarea si ut1i7.area 
corespunzătoare a acestora; 
q) întreprinde măsuri de aprovizionare şi menţinere în stare de 
funcţionare a aparaturii de paz ă  şi alarmare, radiocomunicaţii şi a 
celorlalte amenaj ări destinate serviciului de paz ă  şi ordine; 
r) menţine legătura permanentă  cu beneficiarii privind modul în care 
se desfa şoară  activitatea de paz ă, semnalează  neregulile referitoare la 
îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi propune măsurile necesare 
pentru cre şterea eficienţei pazei; 
s) analizează  contribuţia po1iţiti1or locali din Poliţia Locala a 
Municipiului Tecuci la menţinerea ordinii şi liniştii publice, la 
constatarea contraven ţiilor în domeniile prevăzute de lege şi ia măsuri 
de organizare şi îmbunătăţire a acesteia; 
t) organizează  şi execută  controale tematice şi inopinate asupra 
modului în care sunt îndeplinite atribu ţiile de serviciu de către 
funcţionarii publici din poliţia locală ; 
u) răspunde de organizarea sistemului de alarmare a personalului în 
cazuri deosebite; 
v) răspunde de organizarea activit ăţii de protecţie a muncii, de 
prevenire şi stingere a incendiilor; 
w) numeşte, sancţionează  şi dispune suspendarea, modificarea şi 
încetarea raporturilor de serviciu sau, dup ă  caz, ale raporturilor de 
muncă  ale personalului din Poli ţia Locală  a Municipiului Tecuci; 
x) coordonează  si răspunde de aplicarea Programului de Implementare 
şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial din cadrul 
instituţiei; 
y) este ordonator ter ţiar de credite; 
z) coordonează  activitatea de elaborare si fundamentare a proiectului 
de buget anual al Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci; 
aa) asigură  întocmirea si aprobă  Regulamentul de Organizare si 
Funcţionare al instituţiei; 
bb) reprezintă  instituţia în negocierile cu sindicatul reprezentativ a1 
salariaţilor cu privire la încheierea acordului/ contractului colectiv de 
muncă, în condiţiile legii; 
cc) aprobă  ediţiile si reviziile procedurilor pentru activit ăţile 
instituţiei, conform cadrului procedural; 
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dd) îndepline şte orice alte atribu ţii stabilite prin lege. 
(2) In exercitarea atribu ţiilor ce îi revin, şeful Poliţiei 

Locale a Municipiului Tecuci emite decizii cu caracter obligatoriu 
pentru întregul personal din subordine. 

Art. 21. 
Şeful de serviciu are următoarele atribuţii, competenţe şi 

responsabilităţi: 
a) organizează, planifică, îndrumă, controlează  şi răspunde de 
activitatea structurii pe care o conduce; 
b) răspunde de realizarea calitativ ă  şi la termenele stabilite a lucrărilor 
repartizate structurilor pe care le conduce; 
c) participă  la elaborarea sau realizarea unor lucr ări de complexitate 
sau de importanţă  deosebită, dispuse de superiorul ierarhic; 
d) prezintă  şi susţine la conducerea instituţiei, lucrările şi 
corespondenţa elaborate în cadrul serviciului; 
e) informează  şeful ierarhic superior asupra principalelor probleme pe 
care le are de rezolvat sau care s-au rezolvat în absen ţa acestuia; 
f) stabi1ete atribuţiile şi obiectivele individuale pentru personalul din 
subordine; 
g) evaluează  performanţele profesionale individuale ale personalului 
din cadrul structurilor pe care le conduce; 
h) elaborează  şi revizuiete fi şele posturilor pentru personalul din 
subordine, în condi ţiile legii; 
i) repartizează  lucrări în mod echitabil şi în concordanţă  cu importanţa 
postului, pentru personalul din subordine; 
j) stabi1ete măsurile necesare pentru cunoa şterea şi aplicarea legilor şi 
dispoziţiilor conducătorilor ierarhici, pentru domeniile de activitate de 
care răspunde; 
k) urmărete şi ia măsuri pentru corecta aplicare a legisla ţiei în 
vigoare în domeniul de activitate al serviciului; 
1) întocmete planurile de ac ţiune în vederea realiz ării obiectivelor 
stabilite pentru serviciile pe care le conduce şi le prezintă  
conducătorului ierarhic; 
m) verifică, vizează  şi/sau propune spre avizare lucr ările din 
compartimentele pe care le conduce; 
n) participă, în condiţiile legii, la elaborarea propunerilor de acte 
normative din domeniul de activitate al Poli ţiei Locale; 
o) urmărete respectarea normelor de conduit ă  şi disciplină  de către 
personalul din subordine; . 
p) stabi1ete, în condi ţiile legii, efectuarea orelor suplimentare peste 
durata normal ă  a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori 
declarate nelucr ătoare de către personalul din subordine şi propune 
plata sau recuperarea acestora; 
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q) avizează  şi urmărete graficul concediului de odihnă  al personalului 
din subordine, corespunz ător normelor legale în vigoare şi 
programelor de activitate ale structurilor conduse; 
r) realizează  fişa de pontaj lunar pentru personalul din subordine, pe 
care o prezintă  Compartimentului Financiar Contabil; 
s) analizează  şi sprijină  propunerile şi iniţiativele motivate ale 
personalului din subordine, în vederea îmbun ătăţirii activităţii 
compartimentului; 
t) exercită  alte atribuţii primite de la superiorul ierarhic, în condi ţiile 
legii. 

CAPITOL UL IV. A TRIB UŢH  SPECIFICE ALE 
COMPAR TIMENTELOR POLI ŢIEI LOCALE A 

MUNICIPIUL UI TECUCI 

Art. 22. 
Gompartimentul Inspec ţie în Construc ţii 
(1) Coordonatorul Compartimentului Inspec,tie în 

Construcţii se subordonează  şefului Serviciului Siguranţă  ş i Ordine 
Publică  din cadrul Poliţiei Locale a Municiiului Tecuci şi are 
următoarele atribuţii specfce, în func ţie de responsabilităţile 
încredinţate: 
a) organizează, planifică, conduce şi controlează  activitatea 
personalului din subordine; 
b) asigură  cunoaşterea şi aplicarea întocmai de c ătre subordonaţi a 
prevederilor legale ce reglementeaz ă  activitatea compartirnentului; 
c) asigură  participarea personalului din subordine la preg ătirea de 
specialitate, în conformitate cu tematica stabilit ă ; 
d) asigură  şi răspunde de utilizarea tehnicii aftate în dotai•ea 
compartimentului; 
e) gestionează  şi asigură  circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv 
arhivarea acestora; 
f) informează  de îndată  conducerea Serviciului Siguran ţă  si Ordine 
Publică, din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci despre toate 
evenimentele survenite în activitatea compartimentului şi ţine evidenţa 
acestora; 
g) analizează  lunar activitatea personalului din subordine; 
h) desfaşoară  activităţi eficiente pentru ca întregul personal s ă  execute 
corespunzător sarcinile ce-i revin, s ă  aibă  o comportare civilizat ă, să  
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respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense ş i 
sancţiuni corespunzătoare; 
i) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul 
din subordine; 
j) întocme şte raportul privind activitatea personalului din subordine ş i 
îl prezintă  şefului Serviciului Siguranţă  si Ordine Publică ; 
1) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin legi sau acte 
administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. 

(2) Atribuţiile speczfîce ale poliţiştilor locali din cadrul 
Compartimentului Inspec,tie în Construc,tii sunt: 
a) efectueaz ă  controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii 
executate fără  autorizaţie de construire sau desfiiriţare, după  caz, 
inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu; 
b) efectueaz ă  controale pentru identificarea persoanelor care nu 
respectă  autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii 
carosabile şi pietonale; 
c) participă  la acţiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a 
construcţiilor efectuate f ără  autorizaţie pe domeniul public sau privat 
al municipiului Tecuci ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor 
administraţiei publice locale sau a altor instituţii/ servicii publice de 
interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de 
acţiune a personalului care participă  la aceste operaţiuni specifice; 
d) constată, după  caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, 
contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării 
lucrărilor în construcţii şi înaintează  procesele-erbale de constatare a 
contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, rimarului municipiului 
Tecuci sau persoanei împuternicite de acesta; 
e) pentru contravenţiile constatate în cazul nerespectării normelor 
privind executarea lucrărilor de construcţii va stabili măsurile necesare 
intrării în legalitate, în condiţiile legii; 
f) întocmesc şi redactează  sesiz ări în legătură  cu infracţiunile 
constatate în timpul desf ăşurării activităţii, pe care le înaintează  
organelor de urmărire penală; 
g) verific ă  existen ţa autorizaţiei de construire şi respectarea 
documentaţiei tehnice autorizate pentru lucrările de construcţii; 
h) verific ă  şi identific ă  imobilele şi împrejmuirile af1ate în stadiu 
avansat de degradare; 
i) verific ă  respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, 
afişajul electoral şi orice altă  formă  de afi şaj/ reclamă, inclusiv cele 
referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii 
economice; 
j) verific ă  legalitatea amplasării materialelor de publicitate; 
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k) verifică  şi soluţionează  sesizările şi reclamaţiile primite din partea 
cetăţenilor municipiului Tecuci, legate de problemele specifice 
compartimentului; 
1) îndeplinesc orice alte atribu ţii stabilite prin legi sau acte 
administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. 

Art. 23. 
Compartimentul Ordine Public ă  
(1) Coordonatorul Compartimentului Ordine Publică  se 

subordonează  şefului Serviciului Siguran ţă  si Ordine Publică  din 
cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci şi are următoarele 
atribuţii specfice, înfunc ţie de responsabilităţile încredinţate: 
a) organizează, planifică, conduce şi controlează  activitatea 
personalului Poli ţiei Locale a Municipiului Tecuci cu atribu ţii în 
menţinerea ordinii şi liniştii publice, în zona de competen ţă  teritorial ă ; 
b) asigură  cunoaşterea şi aplicarea întocmai de c ătre personalul din 
subordine, a prevederilor legale ce reglementeaz ă  menţinerea ordinii 
şi a liniştii publice, regulile de convieţuire socială  şi integritatea 
corporală  a persoanelor; 
c) asigură  prezenţa personalului din subordine la preg ătirea de 
specialitate, în conformitate cu tematica stabilit ă ; 
d) informează  de îndată  conducerea Poliţiei Locale a Municipiului 
Tecuci despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea 
privind menţinerea ordinii publice şi ţine evidenţa acestora, în zona de 
competenţă  teritorială ; 
e) analizează  lunar activitatea personalului din subordine; 
f) întreprinde măsuri eficiente pentru ca personalul Compartimentului 
Ordine Publică  să  execute corespunz ător sarcinile ce îi revin, s ă  aibă  o 
comportare civilizată, să  respecte regulile disciplinare stabilite, 
propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare; 
g) participă, alături de conducerea Poli ţiei Locale a Municipiului 
Tecuci, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine şi siguranţă  
publică  al municipiului Tecuci; 
h) asigură  menţinerea ordinii şi liniştii publice în zonele şi locurile 
stabilite prin planul de ordine şi siguranţă  publică  al municipiului 
Tecuci, în zona de competenţă  teritorială ; 
i) organizează  şi coordonează  activitatea de verificare a reclama ţiilor 
şi a sesizărilor adresate Poli ţiei Locale a Municipiului Tecuci, 
referitoare la s ăvârşirea unor fapte ce încalc ă  ordinea şi liniştea 
publică, în zona de competenţă  teritorială ; 
j) întocme şte rapoarte periodice privind activitatea personalului din 
subordine şi le prezintă  şefului Serviciului Siguranţă  si Ordine 
Publică ; 
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k) ţine evidenţa proceselor-verbale de constatare a contraven ţiilor 
întocmite de personalul din subordine; 
1) asigură  instruirea zilnică  a poliţiştilor locali cu privire la cunoa şterea 
situaţiei operative din zona de competenţă ; 
m) ia măsuri pentru ca, în exercitarea atribu ţiilor ce le revin, poliţiştii 
locali care execută  activităţi în domeniul ordinii si liniştii publice să  
poarte uniforma specific ă, cu înscrisuri şi însemne distinctive, 
conform prevederilor legale; 
n) îndepline şte orice alte atribu ţii stabilite prin legi sau acte 
administrative ale autorit ăţilor administraţiei publice centrale şi locale. 

(2) Atribuţiile specfice ale poliţiştilor locali din cadrul 
Compartimentului Ordine Publică  sunt: 
a) acţionează  pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, 
precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice şi a curăţeniei pe 
raza municipiului Tecuci; 
b) menţin ordinea publică  în imediata apropiere a unit ăţilor de 
învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în zonele comerciale 
şi de agrement, parcuri, pie ţe, cimitire, precum şi în alte asemenea 
locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea 
municipiului Tecuci sau a altor institu ţii/servicii publice de interes 
local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă  publică ; 
c) participă, împreună  cu Poliţia, Jandarmeria, Pompierii, Protec ţia 
Civilă  şi alte autorităţi prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la 
activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate 
de calamităţi naturale ori catastrofe, de limitare şi înlăturare a 
urmărilor provocate de astfel de evenimente, precum şi în situaţii de 
urgenţă ; 
d) acţionează  pentru identif1carea cer şetorilor, a copiilor lipsiţi de 
supravegherea şi ocrotirea p ărinţilor sau a reprezentanţilor legali, a 
persoanelor fără  adăpost şi procedează  la încredinţarea acestora 
serviciului public de asisten ţă  socială  în vederea soluţionării 
problemelor acestora, în condi ţiile legii; 
e) constată  contravenţii şi aplică  sancţiuni, potrivit competenţei, 
pentru nerespectarea legisla ţiei privind regimul de deţinere a câinilor 
periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a 
câinilor fără  stăpân şi a celei privind protec ţia animalelor şi sesizează  
serviciile specializate pentru gestionarea câinilor f ără  stăpân despre 
existenţa acestor câini şi acordă  sprijin personalului specializat în 
capturarea şi transportul acestora la ad ăpost; 
f) intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin 
Serviciul de urgenţă  112, pe principiul ,,cel mai apropiat poli ţist de 
locul evenimentului intervine, în func ţie de specif1cul atribu ţiilor de 
serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale; 



g) în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, iau m ăsuri pentru 
conservarea locului faptei, pentru identificarea martorilor oculari si 
sesizează  imediat organele competente; 
h) asigură  protecţia personalului din aparatul de specialitate al 
primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la 
efectuarea unor controale ori ac ţiuni specifice, la solicitarea scris ă  a 
acestora; 
i) participă  la asigurarea si men ţinerea ordinii şi liniştii publice cu 
ocazia mitingurilor, mar şurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, 
acţiunilor de pichetare, ac ţiunilor comerciale promo ţionale, 
manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, 
după  caz, precum şi a altor asemenea activit ăţi care se desfa şoară  în 
spaţiul public şi care implică  aglomerări de persoane; 
j) constată  contravenţii şi aplică  sancţiuni pentru nerespectarea 
normelor legale privind convie ţuirea socială  şi curăţenia localităţii, 
stabilite prin legi sau acte administrative ale autorit ăţilor administraţiei 
publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorial ă  
de competenţă ; 
k) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele 
de urmărire penală  şi instanţele de judecată  din municipiul Tecuci, 
pentru persoanele care locuiesc pe raza de competen ţă ; 
1) particip ă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Român ă  şi 
celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă  
publică, pentru prevenirea şi combaterea inac ţiona1ităţii stradale, 
precum şi pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în 
temeiul legii; 
m) cooperează  cu Centrele Militare zonale în vederea înmân ării 
ordinelor de chemare la mobilizare şi/ sau de clarificare a situa ţiei 
militare a rezervi ştilor din Ministerul Ap ărării Naţionale; 
n) asigură  măsuri de protec ţie a executorilor judecătore şti cu ocazia 
executărilor silite, la solicitarea scrisa a acestora; 
o) acordă, pe teritoriul municipiului Tecuci, sprijin imediat structurilor 
competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii 
ordinii publice; 
p) verifică  şi soluţionează  sesizările şi reclamaţiile primite din partea 
cetăţenilor municipiului Tecuci, legate de problemele specifice 
serviciului; 
q) îndeplinesc orice alte atribu ţii stabilite prin legi sau acte 
administrative ale autorit ăţilor administraţiei publice centrale şi locale. 

(3) In exercitarea atribu ţiilor care le revin, poli ţiştii locali 
cu atribuţii în domeniul ordinii si liniştii publice sunt obligaţi să  poarte 
uniforma specifică, în funcţie de anotimp. 
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Art. 24. 
Compartimentul Circula ţie 
(1) Coordonatorul Compartimentului Circula,tie se 

subordonează  şefului Serviciului Siguran ţă  ş i Ordine Publică  din 
cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci şi are următoarele 
atribuţii specfice, în func ţie de responsabilităţile încredinţate: 
a) organizează, planifică, conduce şi controlează  activitatea 
personalului din subordine cu atribu ţii în domeniul circulaţiei pe 
drumurile publice; 
b) coordonează  activitatea personalului din subordine la ac ţiuni proprii 
şi participă, conform planurilor de ac ţiune comune, la ac ţiunile 
organizate de structurile teritoriale locale ale Poli ţiei Române, 
Inspectoratului de jandarmi, Poli ţiei de Frontieră, Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă  sau de către administratorul drumului 
public; 
c) asigură  cunoaşterea şi aplicarea întocmai de c ătre personalul din 
subordine a prevederilor legisla ţiei rutiere, precum si a celorlalte acte 
normative din domeniu; 
d) asigură  instruirea zilnică  a poliţiştilor locali cu privire la 
cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţă ; 
e) ia măsuri pentru ca, în exercitarea atribu ţiilor ce le revin, poliţiştii 
locali care execut ă  activităţi în domeniul circulaţiei pe drumurile 
publice să  poarte uniforma specific ă, cu înscrisuri şi însemne 
distinctive, conform prevederilor legale; 
f) ţine evidenţa proceselor-verbale de constatare a contraven ţiilor 
întocmite de personalul din subordine; 
g) organizează  şi execută  controale asupra activit ăţii desfăşurate de 
efectivele din subordine; 
h) analizează, lunar, activitatea desfăşurată  de personalul din 
subordine în domeniul circulaţiei pe drumurile publice; 
i) întocmeşte raportul privind activitatea personalului din subordine şi 
îl prezintă  şefului Serviciului Siguranţă  si Ordine Publică ; 
j) îndepline şte orice alte atribu ţii stabilite prin legi sau acte 
administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. 

(2) In domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţiştii 
locali din cadrul Compartimentului Circula,tie au următoarele 
atribuţii: 
a) asigură  fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorial ă  
de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de 
oprire a conducătorilor de vehicule exclusiv pentru îndeplinirea 
atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circula ţiei pe 
drumurile publice; 
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b) verifică  integritatea mijloacelor de semnalizare rutier ă  şi sesizează  
nereguli constatate privind func ţionarea semafoarelor, starea 
indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă  asistenţă  în zonele unde 
se aplică  marcaje rutiere; 
c) participă  împreună  cu administratorul drumului, la solicitarea 
acestuia, la ac ţiuni comune pentru înlăturarea efectelor fenomenelor 
naturale, cum sunt: ninsoare abundent ă, viscol, vânt putemic, ploaie 
torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile 
publice; 
d) participă  împreună  cu unităţile/ structurile teritoriale ale Poli ţiei 
Române, la solicitarea acestora, la asigurarea m ăsurilor de circulaţie 
ocazionate de adun ări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, 
procesiuni, acţiuni de pichetare, ac ţiuni comerciale promoţionale, 
manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, 
după  caz, precum şi de alte activit ăţi care se desfăşoară  pe drumurile 
publice şi implică  aglomerări de persoane; 
e) sprijină  unităţile/ structurile teritoriale ale Poli ţiei Române în 
asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi a 
celor agabaritice pe raza teritorial ă  de competenţă ; 
f) acordă  sprijin unităţilor/ structurilor teritoriale locale ale Poli ţiei 
Române, în luarea măsurilor pentru asigurarea fluen ţei şi siguranţei 
traficului; 
g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului 
acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea 
urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă  se impune, 
transportul victimelor la cea mai apropiat ă  unitate sanitară ; 
h) constată  contravenţii şi aplică  sancţiuni pentru încălcarea normelor 
legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul 
interzis, având dreptul de a dispune m ăsuri de ridicare a 
autovehiculelor staţionate neregulamentar; 
i) constată  contravenţii şi aplică  sancţiuni pentru încălcarea normelor 
legale privind masa maxim ă  admisă  şi accesul pe anumite sectoare de 
drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conduc ătorilor 
acestor vehicule; 
j) constată  contravenţii şi aplică  sancţiuni pentru încălcarea normelor 
rutiere de către pietoni, bicicli şti, conducători de mopede şi vehicule 
cu tracţiune animală ; 
k) constată  contravenţii şi aplică  sancţiuni pentru nerespectarea 
prevederilor legale referitoare la circula ţia în zona pietonal ă, în• zona 
rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de 
parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul interna ţional 
pentru persoanele cu handicap; 
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1) aplică  prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor f ără  
stăpân sau abandonate pe terenuri apar ţinând domeniului public sau 
privat al statului ori al municipiului Tecuci; 
m) îndeplineşte orice alte atribu ţii stabilite prin legi sau acte 
administrative ale autorit ăţilor administraţiei publice centrale şi locale. 

(3) In exercitarea atribuţiilor ce le revin, poliţiştii locali 
care desfăşoară  activităţi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice 
sunt obligaţi: 
1. să  poarte, peste uniforma specifîc ă, în funcţie de anotimp, vestă  sau 

scurtă  cu elemente reflectorizante, pe care este imprimat ă  emblema 
,,POLIŢIA LOCALĂ  TECUCI; 
2. să  poarte caschet ă  cu coafă  albă ; 
3. să  efectueze semnalele adresate participan ţilor la trafic, potrivit 
dispoziţiilor legale care reglementeaz ă  circulaţia pe drumurile publice. 

Art. 25. 
Compartimentul Eviden ţă  Persoane 
(1) Poliţistul local din cadrul Compartimentului Evidenţă  

Persoane se subordonează  şefului Serviciului Siguranţă  si Ordine 
Publică  din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci şi are 
următoarele atribuţii specfce, în func ţie de responsabilităţile 
încredinţate: 
a) constată  contravenţii şi aplică  sancţiuni pentru nerespectarea 
normelor legale privind domiciliul, re şedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români, inclusiv asupra obliga ţiilor pe care le au persoanele 
prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonan ţa de urgenţă  a Guvernului 
nr. 97/ 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 
identitate ale cetăţenilor români, aprobată  cu modifîcări şi completări 
prin Legea nr. 290/ 2005, cu modifîc ările şi completările ulterioare; 
b) cooperează  cu alte autorit ăţi competente în vederea verifîc ării, la 
cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dac ă  solicitarea este 
justifîcată  prin necesitatea îndeplinirii unei atribu ţii prevăzute de lege, 
cu respectarea reglement ărilor legale privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; 
c) cooperează  cu serviciile publice comunitare de eviden ţă  a 
persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de 
identitate expirate şi a minorilor cu vârst ă  peste 14 ani, care nu au acte 
de identitate; 
d) cooperează  în vederea verifîc ării datelor cu caracter personal cu 
autorităţile administraţiei publice centrale şi locale competente, cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 677/ 2001 pentru protec ţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
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libera circulaţie a acestor date, cu modific ările şi completările 
ulterioare; 
e) verifică  şi soluţionează  sesizările şi reclamaţiile primite din partea 
cetăţenilor municipiului Tecuci, legate de problemele specifice 
compartimentului; 
f) îndepline şte orice alte atribu ţii stabilite prin legi sau acte 
administrative ale autorit ăţilor administraţiei publice centrale şi locale. 

Art. 26. 
Compartimentul Activitate Comercial ă  
(1) Poliţiştii locali din cadrul Compartimentului 

Activitate Comercial ă  se subordonează  şefului Serviciului Siguranţă  
i Ordine Publică  din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci ş i 

au următoarele atribuţii specfice,  în funcţie de responsabilităţile 
încredinţate: 
a) urmăresc dezvoltarea ordonat ă  a comerţului şi desfaşurarea 
activităţilor comerciale în locuri autorizate de c ătre autoritatea 
administraţiei publice locale în vederea elimin ării oricărei forme 
privind comerţul ambulant neautorizat; 
b) verifică  legalitatea activit ăţilor de comercializare a produselor 
agroalimentare şi industriale, desfăşurate de operatori economici, 
persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în 
pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea 
prevederilor legale de c ătre administratorii pie ţelor agroalimentare; 
c) verifică  existenţa la locul de desfăşurare a activit ăţii comerciale a 
autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă  a mărfii, a 
buletinelor de verificare metrologic ă  pentru cântare, a avizelor şi a 
altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale 
autorităţilor administraţiei publice centrale ş i locale; 
d) verifică  respectarea. normelor legale privind comercializarea 
obiectelor cu caracter religios; 
e) verifîcă  respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor 
publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a 
băuturilor alcoolice; 
f) verifică  respectarea prevederilor legale privind orarul de 
aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici; 
g) identifîcă  mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau 
privat al municipiului Tecuci sau pe spa ţii afîate în administrarea 
autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/institu ţii 
de interes local şi aplică  procedurile legale de ridicare a acestora; 
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h) verific ă  respectarea regulilor şi normelor de comerţ  şi prestări de 
servicii stabilite prin acte normative în competen ţa autorităţilor 

administraţiei publice locale; 
i) cooperează  şi acordă  sprijin autorităţilor de control sanitar, sanitar-

veterinare, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora; 
j) verific ă  respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu 
privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a 

serviciilor; 
k) verific ă  dacă  în incinta unităţilor de învăţământ, a căminelor şi a 
locurilor de cazare pentru elevi şi studenţi, precum şi pe aleile de 
acces în aceste instituţii se comercializează  sau se expun spre vânzare 
băuturi alcoolice, tutun; 
1) verific ă  şi soluţionează, în condiţiile legii, sesiz ările şi reclamaţiile 
primite din partea cetăţenilor în legătură  cu actele şi faptele de comer ţ  
desfaşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale; 
m) constată  contravenţii şi aplică  sancţiuni pentru încălcarea normelor 
legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a) - k), stabilite 
în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale; 
n) preiau si inventariază  bunurile confiscate/abandonate si iau 
măsurile de securitate, de păstrare, conservare corespunzătoare si 
predarea lor efectivă  organelor de valorificare, conform prevederilor 
legale; 
o) reprezintă  Poliţia Locală  a Municipiului Tecuci în comisia de 
evaluare a bunurilor confiscate/abandonate, conform prevederilor 
legale; 
p) asigură  transmiterea proceselor verbale de constatare si sancţionare 
a contravenţiilor, în vederea executării celor neachitate si neatacate în 
termenul legal; 	 S 

q) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin legi sau acte 
administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. 

Art. 27. 
Compartimentul Protecie Mediu 
(1) Poliţistul local din cadrul Compartimentului 

Protecţie Mediu se subordonează  şefului Serviciului Siguran ţă  si 
Ordine Publică  din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci ş i are 
următoarele atribuţii spec5fîce,  în funcţie de responsabilităţile 
încredinţate: 
a) verific ă  respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei în locurile 
publice; 
b) controlează  respectarea prevederilor legale privind condiţiile de 
ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale; 
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c) sesizează  autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de 
nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv 
fonică ; 
d) participă  la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave 
şi a epizootiilor; 
e) identifică  bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al 
municipiului Tecuci sau pe spa ţii aflate în administrarea autorit ăţilor 
administraţiei publice locale ori a altor institu ţii/ servicii publice de 
interes local şi aplică  procedurile legale pentru ridicarea acestora; 
f) verifică  igienizarea, conform normelor privind p ăstrarea curăţeniei 
surselor de ap ă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor râurilor şi a 
cursurilor de ape ce traverseaz ă  municipiul Tecuci; 
g) verifică  asigurarea salubriz ării străzilor, a c ăilor de acces, a zonelor 
verzi, a rigolelor, îndep ărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, 
dezinsecţia şi deratizarea imobilelor; 
h) verifică  existenţa contractelor de salubrizare încheiate de c ătre 
persoane fizice sau juridice, potrivit legii; 
i) verifică  ridicarea de şeurilor menajere de operatorii de servicii de 
salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite; 
j) verifică  şi soluţionează, potrivit competen ţelor specifice ale 
autorităţilor administraţiei publice locale, sesiz ările cetăţenilor privind 
nerespectarea normelor legale de protec ţie a mediului şi a surselor de 
apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor; 
k) verifică  respectarea programului de lucr ări privind asigurarea 
curăţeniei stradale de c ătre firmele de salubritate; 
1) verifică  respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale 
rezultate de la toaletarea spa ţiilor verzi de către firmele abilitate; 
m) verifică  respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de 
către instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi 
juridice, respectiv cur ăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a 
diferitelor materiale, a anexelor gospod ăreti, a terenurilor aferente 
imobilelor pe care le de ţin sau în care func ţionează, a trotuarelor, a 
rigolelor, a căilor de acces, a parc ărilor, a terenurilor din apropierea 
garajelor şi a spaţiilor verzi; 
n) veghează  la respectarea normelor privind protejarea şi conservarea 
spaţiilor verzi; 
o) veghează  la aplicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea 
reziduurilor lichide şi solide pe domeniul public, în ape curg ătoare şi 
lacuri; 
p) constată  contravenţii şi aplică  sancţiuni pentru încălcarea normelor 
legale specifice realiz ării atribuţiilor prevăzute la lit. a) - o), stabilite 
în sarcina autorit ăţilor administraţiei publice locale; 
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q) îndepline şte orice alte atribu ţii stabilite prin legi sau acte 
administrative ale autorit ăţilor administraţiei publice centrale şi locale. 

Art. 28. 
Compartimentul Financiar Contabil 
(1) Funcţionarii publici din cadrul Compartimentului 

Financiar Contabil se subordonează  directorului executiv al Poliţiei 
Locale a Municipiului Tecuci ş i au următoarele atribuţii specfîce,  în 
funcţie de responsabilităţile încredinţate: 
a) urmăresc respectarea destina ţiei pentru care au fost alocate 
fondurile publice şi modul în care sunt folosite; 
b) urmăresc şi verifică  modul de respectare a legalit ăţii şi regularităţii 
operaţiunilor specifice compartimentului efectuate pe seama 
fondurilor publice; 
c) urmăresc situaţia execuţiei bugetare şi încadrarea acesteia în 
limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli; 
d) organizează  şi conduc evidenţa contabilă, operativă, analitică  şi 
sintetică, privind efectuarea cheltuielilor prev ăzute în bugetul de 
venituri şi cheltuieli, bunurilor de inventar, mijloacelor b ăneşti, 
decontările cu debitorii şi creditorii; 
e) supun controlului financiar preventiv contractele încheiate de 
instituţie, avizate de Compartimentul Juridic si Resurse Umane; 
f) elaborează, în baza propunerilor, proiectul bugetului de venituri ş i 
cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci 5i-1 sus ţin în 
comisiile de specialitate pentru a fi aprobat de Consiliul Local al 
Municipiului Tecuci; 
g) întocmesc periodic situa ţia execuţiei bugetare şi urmăresc 
încadrarea acesteia, în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de 
venituri şi cheltuieli; 
h) centralizează  lista de investiţii care se supune aprob ării odată  cu 
bugetul local; 
i) urmăresc respectarea prevederilor legale cu privire la organizarea 
contabilităţii, creditelor bugetare şi a cheltuielilor, precum şi 
prezentarea la termen a raport ărilor lunare, trimestriale şi anuale; 
j) verifică  existenţa angajamentelor legale; 
k) asigură  organizarea şi acordarea vizei de C.F.P. în condi ţiile legii; 
1) semnează  execuţia bugetară, darea de seamă  contabilă, cheltuielile 
de admitere la finanţare; 
m) avizează  toate documentele financiar-contabile elaborate; 
n) calculează  prejudiciului produs de angajat angajatorului în timpul şi 
în legătură  cu serviciul, la cererea compartimentului de specialitate si 
asigură  transmiterea datelor Compartimentului Juridic si Resurse 
Umane; 
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o) coordonează  activitatea de identificare şi evaluare a factorilor de 
risc pentru activit ăţile proprii, conform cadrului procedural; 
p) asigură  efectuarea punctajului cu magazia privind gestiunea de 
materiale, obiecte de inventar şi echipament; 
q) asigură  întocmirea lunară  a statelor de plat ă  şi a situaţiei 
recapitulative privind salariile; 
r) asigură  întocmirea ordinelor de plat ă, foi de vărsământ; 
s) asigură  întocmirea situa ţiei privind planificarea pl ăţilor; 
t) monitorizează  execuţia bugetară  pe structura clasifica ţiei bugetare 
(capitole, titluri, articole şi alineate) şi prezintă  lunar ordonatorului 
principal de credite Situa ţia privind monitorizarea cheltuielilor de 
personal; 
u) trimestrial/anual verific ă, cu ocazia prezent ării situaţiilor financiare 
a execu ţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, încadrarea în limitele 
creditelor bugetare/veniturilor proprii aprobate şi repartizate pe 
trimestre. 
v) efectuează  plăţi din creditele bugetare, în limita şi pe structura 
bugetului aprobat, după  ce au fost angajate, lichidate şi ordonanţate de 
ordonatorul de credite; 
x) asigură  plata drepturilor salariale şi a altor drepturi de natur ă  
salarială; 
y) respectă  nivelul baremurilor prevăzute de reglement ările în vigoare, 
verifică  deconturile prezentate şi urmăreşte restituirea sumelor 
neutilizare şi reconstituirea fondurilor respective; 
z) asigură  decontarea la timp şi în conformitate cu prevederile 
contractuale a obligaţiilor faţă  de furnizorii de bunuri şi prestatorii de 
servicii; 
aa) organizeaz ă  şi conduc evidenţa contabilă  conform Legii nr. 
82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi a Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1 792/2002 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonan ţarea şi plata cheltuielilor institu ţiilor publice, 
precum şi organizarea, eviden ţa şi raportarea angajamentelor bugetare; 
bb) asigură  respectarea normelor emise de Ministerul Finan ţelor 
Publice cu privire la întocmirea şi utilizarea documentelor justificative 
şi contabile pentru toate opera ţiunile patrimoniale şi înregistrarea lor 
în contabilitate; 
cc) răspund de ţinerea corectă  şi la zi a evidenţei financiar-contabile, 
conform prevederilor legii contabilit ăţii şi planului de conturi aprobat 
pentru instituţii publice şi a Normelor metodologice de aplicare a 
acestora; 
dd) verific ă  documentele justificative primite şi întocmesc notele 
contabile pentru opera ţiunile economico-financiare; 
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ee) asigură  evidenţa contabilă  a debitorilor şi colaborează  cu 
Compartimentului Juridic si Resurse Umane pentru recuperarea 
creanţelor exigibile; 
ff) asigură  evidenţa contabilă  a imobilizărilor necorporale, 
imobilizărilor corporale şi a celor în curs, a materialelor şi a obiectelor 
de inventar, a drepturilor de personal şi a drepturilor asimilate, a 
datoriilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi a 
fondurilor speciale, a conturilor de trezorerie; 
gg) asigură  evidenţa rezultatului patrimonial; 
hh) răspund de întocmirea registrelor contabile obligatorii: Registrul 
jurnal, Registrul inventar, Cartea mare; 
ii) organizeaz ă  evidenţa sintetică  şi analitică, întocmesc balanţe de 
verificare lunare şi răspund pentru corectitudinea datelor înscrise în 
situaţiile contabile; 
jj) întocmesc situa ţiile financiare trimestriale şi anuale pentru 
activitatea institu ţiei; 
kk) întocmesc situaţia execuţiei cheltuielilor bugetare angajate. 
11) întocmesc şi depun lunar Declaraţia 112  privind obligaţiile de plată  
a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală  a 
persoanelor asigurate; 
mm) întocmesc dările de seamă  statistice lunare şi periodice privind 
indicatorii de munc ă  şi salarii pentru angajaţii instituţiei şi asigură  
transmiterea acestora conform legii, la Institutul Na ţional de Statistică ; 
rm) întocmesc şi eliberează  adeverinţe privind 
salariile/veniturile/contribu ţiile realizate de salaria ţii instituţiei 
necesare pentru ob ţinerea unor credite, prezentarea la instan ţa 
judecătorească, etc.; 
oo) organizează  şi întocmesc dările de seamă  trimestriale şi anuale 
asupra executării bugetului propriu; 
pp) îndeplinesc orice alte atribu ţii stabilite prin lege, conform 
competenţelor profesionale. 

Art. 29. 
Compartimentul Juridic si Resurse Umane 
(1) Funeţionarul publie din cadrul Compartimentului 

Juridic ş i Resurse Umane se subordonează  directorului executiv al 
Poliţiei Locale a Municiiului Tecuci ş i are următoarele atribuţii 
specce activită,tii juridice, în funcţie de responsabilităţile 
încredinţate: 
a) comunică  instanţelor judecătoreti copii certificate ale 
documentelor solicitate de acestea în leg ătură  cu litigiile în care Poliţia 
Locală  a Municipiului Tecuci este parte, conform prevederilor legale; 
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b) sesizează  conducerea Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci cu 
privire la orice aspecte legate de nerespectarea legisla ţiei în vigoare pe 
care le constată  în activitatea structurilor institu ţiei; 
c) transmite, la cererea instan ţelor judecătore şti sau a altor institu ţii 
abilitate, informatiile solicitate de acestea, conform prevederilor 
legale; 
d) aduce la cuno ştinţa celorlalte structuri ale institu ţiei, actele cu 
caracter normativ recent intrate în vigoare, acte normative ce 
reglementează  activitatea poli ţiei locale; 
e) la solicitarea directorului executiv, colaboreaz ă  la întocmirea 
proiectelor de hotărâre şi a dispoziţiilor primarului pentru 
îmbunătăţirea activităţii în domeniile specifice; 
f) în baza împuternicirii juridice (delega ţiei) semnate de directorul 
executiv, asigură  reprezentarea Poli ţiei Locale a Municipiului Tecuci 
si a po1iţiti1or locali în faţa instanţelor judecătore şti, în cauzele în care 
acetia sunt parte; 
g) promovează  în instanţă, la iniţiativa directorului executiv, ac ţiunile 
care se impun în interesul Poli ţiei Locale a Municipiului Tecuci; 
h) la solicitarea directorului executiv introduce ac ţiuni judecătore şti în 
interesul Poli ţiei Locale a Municipiului Tecuci; 
i) din oficiu, formuleaz ă  întâmpinări, apeluri, recursuri în cauzele cu 
care a fost sesizat; 
j) ţine evidenţa cauzelor cu care a fost sesizat, cauze în care Poli ţia 
Locală  a Municipiului Tecuci este parte, aflate pe rolul instan ţelor 
judecătoreşti; 
k) formulează  răspunsuri la sesizările şi contestaţiile formulate 
împotriva actelor emise de Poli ţia Locală  a Municipiului Tecuci; 
1) verifică  legalitatea actelor cu caracter juridic si administrativ primite 
spre avizare. Avizele pentru legalitate si conformitate vor fi înso ţite de 
semnătura si parafa profesional ă. In cazul în care sesizeaz ă  
neconformităţi ce atrag neavizarea din punct de vedere juridic a 
documentelor, va formula si motiva în scris refuzul de viz ă ; 
m) personalul din cadrul Compartimentului Juridic i Resurse Umane 
nu se pronunţă  asupra aspectelor economice, tehnice sau de alt ă  natură  
cuprinse în documentul avizat ori semnat de acesta. Avizul pozitiv sau 
negativ precum si semnătura vor fi aplicate numai pentru aspectele 
strict juridice ale documentului respectiv; 
n) în baza împutemicirii juridice (delega ţiei) semnate de directorul 
executiv, reprezintă  Poliţia Locală  a Municipiului Tecuci în cadrul 
edinţe1or de informare cu privire la avantajele medierii sau la 
edinţe1e de mediere, aa cum este prev ăzut în dispoziţiile Noului Cod 

de Procedură  Civilă ; 
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o) atunci când consider ă  necesar ori când îi este solicitat, redacteaz ă  
opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea 
acesteia; 
p) este obligat s ă  păstreze secretul profesional privitor la cauzele ce i-
au fost încredinţate; 
q) asigură  consultanţă , opinia sa fiind consultativ ă ; 
r) îndepline şte orice alte atribuţii stabilite prin lege, conform 
competenţei profesionale. 

(2) Funcţionarul public din cadrul Compartimentului 
Juridic şi Resurse Umane are următoarele atribuţii speci7ice 
activităţii de resurse umane, în funcţie de responsabilităţile 
încredinţate: 
a) ţine evidenţa funcţiilor publice, a func ţionarilor publici si a 
personalului contractual; 
b) colaborează  cu Agenţia Naţională  a Funcţionarilor Publici, 
realizând comunic ările privind funcţiile publice vacante şi 
modificările intervenite în datele personale ale func ţionarilor publici ai 
Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci; 
c) se preocupă  de posibilităţile de perfec ţionare ale angajaţilor 
instituţiei prin informarea şefilor de serviciu/ birou/ compartiment, cu 
privire la cursurile de preg ătire şi perfecţionare organizate de Agen ţia 
Naţională  a Func ţionarilor Publici sau de c ătre alte instituţii 
specializate; 
d) concepe şi redactează  referate şi decizii cu privire la: modificarea 
salariului prin trecerea într-un grad superior, avansare în clas ă , 
sancţiuni disciplinare, mutarea func ţionarilor dintr-un compartiment în 
altul, angajarea sau numirea în func ţie, numirea comisiilor de concurs 
şi cele pentru soluţionarea contestaţiilor, încetarea raporturilor de 
muncă, delegări, detaşări, numiri temporare în funcţie, etc. 
e) ţine evidenţa proceselor verbale de constatare si sancţionare a 
contravenţiilor; 
f) acordă  asistenţă  de specialitate compartimentelor şi serviciilor din 
cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci; 
g) monitorizează  posturile vacante şi participă  la organizarea 
concursurilor pentru ocuparea acestora; 
h) întocme şte şi ţine evidenţa dispoziţiilor de numire şi eliberare din 
funcţie a funcţionarilor publici, de sanc ţionare, de acordare a unor 
sporuri prevăzute de lege, de deta şare, de trecere temporar ă  în altă  
muncă, de promovare, de modificare a retribu ţiei; 
i) ţine evidenţa concediilor de odihnă, a învoirilor, concediilor pentru 
evenimente deosebite, concediilor pentru studii, concediilor pentru 
îngrijirea copiilor până  la doi ani ş .a.; 
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j) întocme şte şi depune în termen dosarele de pensionare pentru limit ă  
de vârstă  şi invaliditate, urmărind rezolvarea lor; 
k) ţine evidenţa coresponden ţei; 
1) ţine evidenţa declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese ale 
funcţionarilor publici şi sesizează  conducerii în timp util situaţiile de 
incompatibilitate şi conflictele de interese; 
m) întocme şte şi eliberează  adeverinţe cu vechimea în munc ă  şi în 
vederea completării vechimii în muncă, cu salariul de bază, pentru 
Inspecţia Muncii, pentru scoatere din şomaj sau ajutor social, pentru 
ambasade sau consulate, pentru întocmirea dosarelor de pensionare; 
n) acordă  asistenţă  de specialitate evaluatorilor şi funcţionarilor 
publici care urmează  să  fie evaluaţi; 
o) asigură  întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale ale 
angaj aţilor instituţiei; 
p) asigură  confidenţialitatea datelor personale; 
q) îndeplineşte orice alte atribu ţii stabilite prin legi sau acte 
administrative ale autorit ăţilor administraţiei publice centrale şi locale. 

Art. 30 
Compartimentul Interven ţie Rapid ă  
Poliţiştii locali din cadrul Compartimentului Intervenţie 

Rapidă  se subordonează  directorului executiv al Poliţiei Locale a 
Municipiului Tecuci ş i au următoarele atribuţii speci/ice, înfunc ţie de 
responsabilităţile încredinţate: 
a) acţionează  în zona de competenţă  stabilită  prin Planul de ordine 
şi siguranţă  publică  al Municipiului Tecuci, pentru prevenirea şi 
combaterea faptelor antisociale, cât şi pentru menţinerea ordinii şi 
liniştii publice; 
b) menţin ordinea publică  în imediata apropiere a unit ăţilor de 
învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parc ările auto 
af1ate pe domeniul public sau privat al Municipiului Tecuci, în zonele 
comerciale şi de agrement, în parcuri, pie ţe, cimitire, precum şi în alte 
asemenea locuri publice af1ate în proprietatea şi/sau în administrarea 
Municipiului Tecuci sau a altor instituţii/servicii publice de interes 
local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă  publică ; 
c) participă, împreună  cu autorităţile competente prevăzute de 
lege, potrivit competen ţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a 
persoanelor şi bunurilor periclitate de calamit ăţi naturale ori 
catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de 
astfel de evenimente; 
d) acţionează  pentru identificarea cer şetorilor, a copiilor lipsi ţi de 
supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a 
persoanelor fără  adăpost şi procedează  la încredinţarea acestora 
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serviciului public de asistenţă  socială  în vederea soluţionării 

problemelor acestora, în condiţiile legii; 
e) constată  contravenţii şi aplică  sancţiuni pentru nerespectarea 
normelor legale stabilite prin legi sau acte administrative ale 
autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, tulburarea ordinii 

şi liniştii publice, a normelor legale privind convieţuirea socială ; 

regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind 
programul de gestionare a câinilor fără  stăpân şi a celei privind 

protecţia animalelor; protecţia mediului, salubrizare; desfăşurarea 

comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor 

şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale; 

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

g) participă, împreună  cu alte autorităţi competente, la asigurarea 
ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, 
demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor 
comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, 
religioase sau comemorative, după  caz, precum şi a altor asemenea 
activităţi care se desfăşoară  în spaţiul public şi care implică  aglomerări 
de persoane; 
h) participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română  şi 
celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă  
publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale; 

i) acordă, pe teritoriul Municipiului Tecuci sprijin imediat 
structurilor competente cu atribuţii în domeniul men ţinerii, asigurării 

ş i restabilirii ordinii publice; 
j) intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate 
prin Serviciul de Urgenţă  112,  pe principiul ,,cel mai apropiat poliţist 
de locul evenimentului intervine , în func ţie de specificul atribuţiilor 
de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale; 
k) acţionează  pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite 
în temeiul legii; 
1) 	participă  la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă ; 
m) în cazul constatării în fagrant a unei fapte penale, imobilizează  
f ăptuitorul, ia măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică  
martorii oculari, sesizează  imediat organele competente şi predau 
f ăptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază  de 
proces-verbal, în vederea•continuării cercetărilor; 
n) conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române 
competente, persoanele suspecte identificate pe timpul patrulării, în 
vederea luării măsurilor ce se impun; 
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o) acordă  sprijin operativ poliţiştilor locali în cazul legitimării şi 
luarea măsurilor legale împotriva persoanelor care au comis fapte 
antisociale sau contravenţionale, întocmindu-se cu această  ocazie 
proces verbal de constatare cu activităţile executate ş i măsurile luate; 
p) însoţeşte şi asigură  protecţia coloanelor oficiale şi a altor 
transporturi cu regim special; 
q) asigură  protecţie cu bandă  de avertizare a zonelor, locurilor ori 
imobilelor, periculoase pentru cetăţeni; 
r) execut ă, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de 
organele de urmărire penală  şi instanţele de judecată  care arondează  
Municipiul Tecuci, pentru persoanele care locuiesc pe raza de 
competenţă ; 
s) asigură  m ăsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu 
ocazia executărilor silite; 
t) execut ă  mandatele de aducere emise de organele de urmărire 
penală  şi instanţele judecătoreşti; 
u) acordă  sprijin operativ celorlalte forţe de ordine publică  în 
gestionarea situaţiilor de urgenţă, ce necesită  intervenţia operativă  a 
forţelor de ordine publică, pentru identificarea şi prinderea 
infractorilor periculoşi, urmăriţilor şi a altor infractori sau suspecţi ce 
se sustrag urmăririi penale; 
v) participă  la şedinţele de pregătire fizic ă, de protecţie şi 
autoapărare; 
w) îndeplinesc orice altă  atribuţie stabilită  de către Primar, 
Consiliul Local sau rezultând din acte normative specifîce incidente; 

Art. 31. 
Compartimentul Dispecerat 
(1) Poliţiştii locali din cadrul Compartimentului 

Dispecerat se subordonează  directorului executiv al Poliţiei Locale a 
Municipiului Tecuci şi au următoarele atribuţii specfice, înfunc ţie de 
responsabilităţile încredinţate: 
a) primesc sesiz ările şi reclamaţiile, după  care le transmit directorului 
şi agenţilor din teren spre soluţionare; 
b) consen-inează  în registrul special sesizările şi reclamaţiile primite 
indiferent de natura acestora (telefonice, scrise, verbale, e-mail) şi 
modul de soluţionare; 
c) ţin permanent legătura cu patrulele şi cu echipajele mobile, pentru a 
cunoaşte pozi ţia acestora în teren; 
d) transmit în teren evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă  
112, pe principiul cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului 
intervine, în func ţie de specifîcul atribuţiilor de serviciu stabilite prin 
lege; 
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e) la solicitarea poliţiştilor locali din teren, efectueaz ă  verificarea în 
baza de date a Ministerului Administra ţiei şi Internelor a persoanelor 
şi autovehiculelor oprite pentru verific ări, în condiţiile legii şi ale 
protocoalelor de colaborare încheiate cu structurile abilitate din cadrul 
ministerului; 
f) urmăresc prezentarea poli ţiştilor locali la serviciu conform 
graficului de lucru şi buletinului posturilor, schimbarea acestora la 
orele stabilite, în vederea cre ării premiselor realizării unor interven ţii 
operative în cazul producerii de evenimente deosebite; 
g) ţin legătura cu şefii ierarhici c ărora le transmite operativ toate 
defecţiunile tehnice ap ărute la echipamentele, resursele informatice şi 
de comunicaţii din cadrul dispeceratului, în scopul remedierii lor în 
cel mai scurt timp; 
h) efectuează  verificări în baza automată  de date cu caracter personal a 
MAI, fiind obligaţi să  asigure protejarea datelor cu caracter personal 
împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modific ării, 
dezvăluirii sau accesului neautorizat; 
i) urmăresc folosirea echipamentelor de radiocomunica ţii în mod 
corespunzător şi intervin pentru respectarea regulilor de c ătre toţi 
participanţii la traficul radio, consemnând în raportul de activitate 
daca au existat înc ălcări ale regulilor stabilite; 
j) accesul la baza automată  de date cu caracter personal se face numai 
sub parola primită  la intrarea în serviciu; 
k) să  descarce şi să  salveze înregistrările efectuate de aparatele de 
înregistrare video; 
1) să  asigure conectarea permanent ă  la reţea a sistemului de 
radiocomunicaţii; 
m) să  predea şi să  primeasc ă, pe bază  de semnătură  în registrul de 
predare - primire armamentul, muni ţia şi accesoriile precum şi 
inventarul dispeceratului conform opisului existent; 
n) în documentul de predare-preluare a serviciului men ţionează  seria 
armamentului, consemnând cantitativ atât armamentul, cât şi muniţia; 
o) la predarea şi primirea serviciului, s ă  verifice dacă  telefonul, 
staţiile fixe radio emisie - recep ţie funcţionează, consemnând în 
procesul verbal de predare-primire eventualele defec ţiuni cu 
informarea imediată  a şefului ierarhic sau a conducerii institu ţiei; 
p) să  distribuie pe obiective, patrule şi posturi armamentul şi muniţia 
aferentă  agenţilor ce intra în serviciu, pe baz ă  de semnătură  urmărind 
predarea acestora, la timp, dup ă  ieşirea din post; 
q) să  supravegheze încărcarea şi descărcarea armamentului fără  a 
permite accesul altor persoane în zona respectiv ă ; 
r) să  nu permită  intrarealstaţionarea a mai mult de doua persoane 
simultan in incinta Dispeceratului; 
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s) să  legitimeze, să  verifice şi să  înscrie în registrul de intrare, 
documentele de identitate ale persoanelor care intr ă  în instituţie; 
t) să  permită  accesul persoanelor str ăine după  ora 08.15, pe baza 
delegaţiei sau a oricărui act de identitate, s ă  anunţe imediat persoana 
sau compartimentul la care se deplaseaz ă  persoana respectivă  si să  o 
conducă  în Sala de edinţe; 
u) la terminarea programului de lucru de c ătre angajaţi, să  verifice 
dacă  birourile şi uşile de acces au fost încuiate urm ărind în acelaşi 
timp ca iluminatul din unitate sa fie întrerupt; 
v) să  păstreze cheile autoturismelor din dotarea Poli ţiei Locale Tecuci; 
x) să  predea cheile numai agen ţilor care au atribuţii în utilizarea 
autoturismelor sau celor care primesc dispozi ţii pentru executarea 
unor misiuni; 
y) să  aducă  la cunotinţa si să  prelucreze agen ţilor la intrarea în post 
informaţiile date în consemn si dispoziţiile conducerii; 
z) să  menţioneze în raportul de activitate controlul efectuat de şefii 
ierarhici precizând func ţia, data şi ora la care a avut loc verificarea; 
w) să  menţioneze în raportul de activitate modul de desfa şurare a 
activităţii, precum şi predarea - primirea serviciului; 
aa) primesc şi înregistrează  procesele verbale de constatare a 
contravenţiilor în borderoul de predare-primire; 
bb) predau procesele verbale de stabilire şi constatare a contraven ţiilor 
spre afişare si executare pe baza de semn ătură ; 
cc) urmăresc menţinerea reţelei informatice la un nivel sigur de 
securitate care s ă  asigure continuitate şi să  satisfacă  nevoile şi 
cerinţele serviciului precum şi pentru prevenirea posibilelor pagube 
provocate de viru şi informatici, dar şi în scopul protej ării datelor şi 
programelor împotriva întrebuin ţării gre şite; 
dd) urmăresc ca în permanenţă  acumulatorii sta ţiilor radio emisie - 
recepţie si aparatelor foto s ă  fie încărcaţi şi în stare de func ţionare; 
ee) asigură  continuitatea radiocomunicaţiilor pe durata celor trei 
schimburi ale serviciului de ordine public ă, precum şi necesarul de 
staţii portabile radio emisie - recep ţie; 
ff) distribuie pe obiective, patrule şi posturi pe bază  de semnătură  
documentele, materialele din dotare ( c ătuşele, staţiile radio emisie - 
recepţie, reportofoanele şi camerele foto) şi urmăresc predarea 
acestora, la timp, după  ieşirea din post; 
gg) comunică  şefului ierarhic şi conducerii unităţii orice eveniment 
petrecut pe timpul efectu ării serviciului; . 
hh) în cazuri deosebite (interven ţii, dezastre sau calamităţi naturale, 
incendii, epidemii, epizootii, etc ), dispecerul alarmeaz ă  poliţiştii 
locali, conform planului de alarmare, la dispozi ţia directorului 
executiv; 
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(2) Cazurile de pierdere, sustragere, înstr ăinare, 
degradare sau folosire abuziv ă  a armamentului, a muniţiilor şi a 
mijloacelor cu ac ţiune iritant-lacrirnogen ă  se raporteaz ă  imediat, pe 
cale ierarhic ă . 

CAPITOL UL V. FINANŢAREA ŞI DOTAREA 
POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIUL UI TECUCI 

Art. 32. 
(1) Personalul Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci este 

dotat cu uniforrn ă, însemne distinctive, mijloace individuale de 
apărare, intervenţie şi irnobilizare care se acord ă  gratuit din resursele 
financiare ale institu ţiei. 

(2) In timpul serviciului, poliţiştii locali din Poliţia 
Locală  a Municipiului Tecuci cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor 
şi a obiectivelor de interes local, poart ă  uniformă  şi exercită  atribuţiile 
prevăzute în fi şa postului, potrivit prevederilor legale. 

Art. 33. 
(1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale 

Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci, care func ţionează  ca instituţie 
publică  cu personalitate juridic ă  se asigură  din subvenţii de la bugetul 
local. 

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Poli ţiei Locale a 
Municipiului Tecuci se stabile şte conform reglement ărilor în vigoare 
şi se aprobă  prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Tecuci, 
la propunerea Primarului. 

(3) Poliţia Locală  a Municipiului Tecuci poate primi 
donaţii şi sponsorizări în condiţiile prevăzute de lege. 

(4) Directorul Executiv al Poli ţiei Locale a Municipiului 
Tecuci are calitatea de ordonator tertiar de credite. 

(5) Ordonatorul terţiar de credite, cu avizul ordonatorului 
principal de credite, întocme şte şi prezintă  spre aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Tecuci, proiectul de buget al Poli ţiei Locale a 
Municipiului Tecuci. 

Art. 34. 
AngajaTea şi efectuarea •cheltuielilor din creditele 

bugetare aprobate în buget se aprob ă  de către ordonatorul ter ţiar de 
credite şi se efectueaz ă  numai cu viza prealabil ă  de control financiar 
preventiv intern, care atest ă  respectarea condi ţiilor legale, încadrarea 
în creditele bugetare aprobate şi destinaţia acestora. 
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Art. 35. 
Poliţia Locală  a Municipiului Tecuci este autorizat ă  să  

procure, să  deţină  ş i să  folosească  arme letale şi arme neletale, precum 
şi muniţia corespunzătoare, pentru înarmarea personalului propriu, în 
condiţiile prevăzute de lege. 

Art. 36. 
(1) Funcţionarii publici din Poli ţia Locală  au dreptul la 

uniformă  de serviciu şi echipament de protec ţie specific locului şi 
condiţiilor de desfăşurare a serviciului, care se acorda gratuit, din 
resursele financiare ale institu ţiei. 

(2) Articolele din care se compune uniforma şi durata 
maximă  de uzură  sunt prevăzute în Anexa nr. 1. 

(3) Descrierea uniformei de serviciu, legitima ţiei de 
serviciu şi a însemnelor distinctive de ierarhizare ale personalului 
Poliţiei Locale, sunt prev ăzute în Anexa nr. 2 a prezentului 
regulament. 

(4) Uniforma şi însemnele distinctive se poart ă  
obligatoriu, în timpul executării serviciului, iar în situaţia în care 
sediile nu sunt dotate cu vestiare, acestea pot fi purtate si pe timpul 
deplasării până  la serviciu si de la serviciu la domiciliu sau la 
reedinţă, după  caz. 

Art. 37. 
Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul asigurării ordinii 

şi liniştii publice care au ob ţinut certificatul de absolvire a 
programului de formare, pot fi dotaţi cu arme letale de ap ărare şi pază  
sau cu arme neletale destinate pentru autoap ărare, în vederea 
desfaşurării activităţilor specifice, cu aplicarea corespunz ătoare a 
prevederilor art. 69 şi 70 din Legea nr. 295/2004, cu modific ările şi 
completările ulterioare. 

Art. 38. 
:(1) In exercitarea atribu ţiilor de serviciu, poli ţiştii locali 

cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes 
local pot purta în timpul serviciului o singur ă  armă  din dotare, precum 
şi cantitatea de cel mult 12 cartu şe. 

(2) Arma prev ăzută  la alin. (1) poate fi purtată  numai de 
către titular, cu îndeplinirea condi ţiilor prevăzute la art. 31 alin. (3) din 
Legea nr. 295/2004, cu modific ările şi completările ulterioare. 

Art. 39. 
Pentru 	îndeplinirea 	atribuţiunilor 	de 	serviciu, 

monitorizarea ac ţiunilor desfă urate sau alte activit ăţi, conducerea 
Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci poate decide achizi ţionarea i 
altor materiale necesare, fără  a depă i prevederile bugetare aprobate. 
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CAPITOLUL J7. SELEC ŢIONAREA, PREG ĂTIREA ŞI 
NUMIREA PERSONAL UL UI POLI ŢIEI L OCALE A 

MUNICIPIUL UI TECUCI 

Art. 40. 
(1) Funcţionarii publici din Poli ţia Locală  pot fi numiţi 

debutanţi sau definitivi, în condiţiile Legii nr. 188/1999, republicat ă , 
cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) La terminarea perioadei de stagiu, activitatea 
funcţionarilor publici debutanţi din Poliţia Locală  se evaluează  în 
conforrnitate cu procedura de evaluare a activit ăţii funcţionarilor 
publici debutanţi. 

Art. 41. 
(1) Funcţiile publice vacante din cadrul Poli ţiei Locale a 

Municipiului Tecuci se ocupă  potrivit prevederilor Legii nr. 1 88/1 999, 
republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Condiţiile specifice de organizare şi de desfăşurare a 
concursului sau a examenului, dup ă  caz, sunt cele stabilite la anexa nr. 
4 la prezentul regulament. 

Art. 42. 
(1) După  numirea în funcţie, poliţiştii locali care au 

atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi cei cu 
atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere, sunt obligaţi ca, în termen de 
un an, să  urmeze un program de formare ini ţială  organizat într-o 
instituţie de învăţământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

(2) Fac excepţie de la prevederile aliniatului (1) poli ţiştii 
locali care au urmat un program de preg ătire iniţială  într-o instituţie de 
învăţământ din cadrul Ministerului Administra ţie si Internelor. 

(3) Durata programelor de formare prev ăzute la alin. (1) 
este de minimum 3 luni. 

(4) Finalizarea programelor de formare prev ăzute la alin. 
(1) se face prin examen de absolvire, conform planului de înv ăţământ. 
In urma promovării examenului, poliţiştii locali obţin un certificat de 
absolvire eliberat, în condiţiile legii, de către instituţia organizatoare. 

(5) Poliţiştii locali care promovează  programele de 
formare ini ţială  prevăzute la alin. (1) încheie un angajament de 
serviciu, prin care se oblig ă  să  lucreze în poli ţia locală  o perioadă  de 
cel puţin 5 ani de la data promov ării examenului. 

(6) Contravaloarea cheltuielilor de şcolarizare individuale 
ale poliţiştilor locali aferente programelor de formare prev ăzute la 
alin. (1) se suportă  din bugetul Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci. 
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Art. 43. 
Dacă  poliţistului local din Poliţia Locală  a Municipiului 

Tecuci numit în func ţia publică  îi încetează  raportul de serviciu din 
rnotive imputabile acestuia, înaintea expir ării perioadei prevăzute în 
angajamentul de serviciu, acesta va achita contravaloarea cheltuielilor 
de şcolarizare, proporţional cu perioada rămasă . 

Art. 44. 
(1) La numirea în func ţia publică, funcţionarii publici din 

Poliţia Locală  depun jurământul de credinţă  prevăzut de Legea nr. 
1 88/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Refuzul depunerii jur ământului prevăzut la alin. (1) se 
consemnează  în scris şi atrage revocarea actului administrativ de 
numire în funcţia publică, în condiţiile legii. 

(3) Jurământul de credinţă  este semnat de c ătre 
funcţionarul public din Poli ţia Locală  în două  exemplare, unul 
păstrându-se la dosarul personal, iar cel de-al doilea se înmâneaz ă  
semnatarului. 

Art. 45. 
Funcţiile publice vacante în cadrul Poli ţiei Locale se 

ocupă  prin concurs în condi ţiile prevăzute de lege şi cuprinde patru 
etape, conform anexei 4: 

a. selectarea dosarelor de înscriere; 
b. verificarea aptitudinilor fizice - va avea loc la sediul 

Poliţiei Locale - probă  eliminatorie; 
c. lucrare scris ă  pentru verificarea cuno ştinţelor necesare 

îndeplinirii atribuţiilor funcţiei sau postului; 
d. interviu. 

Art. 46. 
Condiţiile generale, condiţiile specifice, precum ş i 

bibliografia concursului se stabilesc în conformitate cu dispozi ţiile 
legale referitoare la organizarea şi desfaşurarea concursurilor pentru 
ocuparea funcţiilor publice. 

Art. 47. 
(1) Candidaţii declaraţi admi şi au obligaţia să  se prezinte 

în vederea numirii în func ţia publică  în termen de 5 zile lucrătoare de 
la expirarea termenului prev ăzut pentru soluţionarea contesta ţiilor. 

(2) Dosarele candidaţilor admi şi se prezintă  Directorului 
Executiv al Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci de c ătre comisia de 
concurs, înso ţite de propunerea de numire, iar acesta va emite 
dispoziţia de numire în func ţia publică  în termen de 1 5 zile de la 
expirarea termenului prev ăzut de lege pentru soluţionarea 
contestaţiilor. 
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Decizia de numire se comunic ă  în termenul legal 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi persoanei respective. 

Art. 48. 
Neprezentarea candida ţilor admişi în vederea numirii în 

funcţiile publice pentru care au candidat, atrage dec ăderea din dreptul 
de a fi numiţi în funcţia publică . In acest caz, este notificat urm ătorul 
candidat din lista cuprinzând punctajele finale ale concursului, cu 
condiţia ca acesta s ă  fi obţinut punctajul minim necesar promov ării 
concursului. 

Art. 49. 
(1) Este interzis ă  discriminarea de orice fel prin utilizarea 

de către angajator a unor practici care dezavantajeaz ă  anumite 
persoane, în legătură  cu relaţiile de muncă . 

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) 
locurile de munc ă  în care, datorită  naturii activităţilor profesionale 
respective sau cadrului în care acestea sunt desf ă urate, o anume 
caracteristic ă  este o cerinţă  profesională  autentic ă  si determinantă, cu 
condiţia ca obiectivul urmărit să  fie legitim s,i cerinţa să  fie 
proporţională . 

(3) Maternitatea nu poate constitui un motiv de 
discriminare. 

CAPITOL UL VII. FOLOSIREA MIJLOA CELOR DIN 
DOTARE şI UZUL DE ARMĂ  

Art. 50. 
(1) Pentru descurajarea, împiedicarea si neutralizarea 

acţiunilor agresive ale persoanelor care tulbur ă  ordinea si 1initea 
publică, acţiuni ce nu au putut fi înl ăturate sau anihilate prin utilizarea 
altor mijloace, po1i ţitii locali pot folosi arme neletale destinate pentru 
autoapărare, bastoane din cauciuc sau tomfe, bastoane cu energie 
electrostatic ă, dispozitive cu substanţe iritant-lacrimogene 	i 
paralizante, cătue, câini de serviciu, precum si alte mijloace de 
imobilizare care nu pun în pericol via ţa sau nu produc o vătămare 
corporală  gravă . 

(2) Mijloacele prevăzute la alin. (1) pot fi folosite 
împotriva persoanelor care: 
a) întreprind ac ţiuni care pun în pericol integritatea corporal ă , 
sănătatea sau bunurile altor persoane; 

38 



b) blochează, în afara condi ţiilor legii, căile publice de circulaţie, 
încearcă  să  pătrundă, pătrund fără  drept sau refuz ă  să  părăsească  
sediile autorităţilor publice, ale partidelor politice, ale institu ţiilor si 
organizaţiilor de interes public ori privat, pericliteaz ă  în orice mod 
integritatea sau securitatea acestora ori a personalului sau tulbur ă  
desfaurarea normala a activit ăţii; 
c) ultragiază  persoanele cu func ţii ce implică  exerciţiul autorităţii 
publice; 
d) se opun sau nu se supun, prin orice mijloace, îndeplinirii 
solicitărilor legale ale po1i ţiti1or locali, numai dacă  există  o temere 
legitimă  că  prin acţiunile lor pot pune în pericol integritatea corporal ă  
sau viaţa po1iţiti1or locali. 

(3) Folosirea mijloacelor prevăzute la alin. (1) împotriva 
participanţilor la acţiunile agresive se va face în mod gradual, dup ă  
avertizarea prealabil ă  asupra utilizării unor asemenea mijloace si 
acordarea timpului necesar pentru încetarea ac ţiunilor si conformarea 
la solicitările legale ale po1i ţiti1or locali. Orice ac ţiune în public se 
face prin anun ţare: ,,Poli ţial. 

(4) Folosirea mijloacelor prev ăzute la alin. (1) nu trebuie 
să  depă ească  nevoile reale pentru împiedicarea sau neutralizarea 
acţiunilor agresive. 

Art. 51. 
(1) Poliţistul local dotat cu arme letale de ap ărare si pază  

poate face uz de arma în caz de legitim ă  apărare, stare de necesitate 
potrivit legii ori pentru îndeplinirea atribu ţiilor de serviciu. 

(2) Prin uz de armă  se înţelege tragerea cu arma letal ă  de 
apărare si pază  asupra persoanelor, animalelor sau bunurilor. 

(3) Atunci când folosirea altor mijloace de imobilizare 
sau constrângere nu a dat rezultate, poli ţistul local poate face uz de 
armă  în îndeplinirea atribu ţiilor de serviciu, în următoarele situaţii: 
a) pentru asigurarea ap ărării oricărei persoane împotriva unor violen ţe 
iminente, prin care se poate provoca moartea sau r ănirea gravă  ori care 
constituie ameninţare gravă  asupra vie ţii sau integrit ăţii corporale a 
unei persoane; 
b) pentru imobilizarea unei persoane care, dup ă  comiterea unei 
infracţiuni prin violenţă, se opune sau încearc ă  să  fugă, iar rămânerea 
acesteia în stare de libertate poate pune în pericol via ţa sau integritatea 
corporală  a persoanelor. 

Art. 52. 	 . 
(1) Uzul de armă  se face numai dup ă  somaţia ,,Poliţia, 

stai!. În caz de nesupunere, se someaz ă  din nou prin cuvintele: ,,Stai, 
că  trag!. Dac ă  cel în cauză  nu se supune nici de aceast ă  dată, se 
somează  prin tragerea focului de arm ă  în sus, în plan vertical. 
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(2) În cazul în care, dup ă  executarea somaţiei legale, 
potrivit alin. (1), persoana în cauz ă  nu se supune, se poate face uz de 
armă  împotriva acesteia. 

(3) Uzul de armă, în condiţiile si Îfl situaţiile prevăzute de 
alin. (2), se face în aa fel încât s ă  ducă  la imobilizarea celor împotriva 
cărora se fo1osete arma, tr ăgându-se, pe cât posibil, la picioare, 
pentru a evita cauzarea mor ţii acestora. 

Art. 53. 
In cazurile de legitimă  apărare sau stare de necesitate se 

pot folosi armele letale de apărare si pază, fără  somaţie, dacă  nu există  
timpul necesar pentru aceasta. 

Art. 54. 
Fiecare situaţie în care s-a f ăcut uz de armă  se raporteaz ă  

de urgenţă  ierarhic. De îndată  ce va fi posibil, raportul se întocmete si 
în scris. Dac ă  în urma uzului de armă  s-a produs moartea sau 
vătămarea unei persoane, fapta se comunic ă  de îndată  procurorului 
competent, potrivit legii. 

Art. 55. 
(1) Se interzice folosirea mijloacelor prev ăzute la art. 50, 

alin. (1) si la art. 51, alin. (1): 
a) împotriva copiilor, femeilor cu semne vizibile de sarcin ă  si a 
persoanelor cu semne vizibile de invaliditate, cu excep ţia cazurilor în 
care acetia s ăvâresc un atac armat sau în grup, care pune în pericol 
viaţa ori integritatea corporal ă  a persoanei; 
b) în situaţiile în care s-ar primejdui viaţa altor persoane ori s-ar viola 
teritoriul, spa ţiul aerian sau apele naţionale ale unui stat vecin. 

(2) Folosirea mijloacelor prev ăzute la art. 50, alin. (1) ş  
la art. 51, alin. (1) pentru îndeplinirea atribu ţiilor de serviciu, în 
condiţiile si în situaţiile prevăzute de Legea nr. 155/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, înlătură  caracterul penal al 
faptei. 

(3) Persoanelor r ănite li se acordă  primul ajutor si se iau 
imediat măsuri pentru acordarea îngrijirilor medicale. 

Art. 56. 
In vederea asigurării manipulării armamentului din dotare 

în condiţii de securitate, Poli ţia Locală  a Municipiului Tecuci va 
executa următoarele activit ăţi: 
a) va desfă ura activităţi de verificare a personalului dotat cu arme ş i 
muniţii, precum şi a stării tehnice a armelor şi a muniţiilor, în 
poligoane autorizate, în condi ţiile art. 72 din Legea nr. 295/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
b) va prezenta, la solicitarea Inspectoratului Jude ţean de Poliţie Galaţi, 
fiecare armă  letală  de apărare şi pază  deţinută, împreună  cu câte 5 
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cartu şe corespunzătoare calibrului fiec ărei arme, în vederea 
înregistrării proiectilului şi a tubului-martor în eviden ţele operative ale 
Inspectoratului General al Poli ţiei Române. 

Arl. 57. 
Conducerea poli ţiei locale va lua măsurile ce se impun 

pentru organizarea unei eviden ţe riguroase a armamentului, a 
muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogen ă  din dotarea 
personalului şi a structurilor proprii, p ăstrarea în condiţii de deplină  
siguranţă, portul, manipularea şi folosirea lor în strictă  conformitate cu 
dispoziţiile legale, în scopul prevenirii pierderii, sustragerii, 
înstrăinării, degradării şi producerii de accidente sau orice alte 
evenimente negative, potrivit legilor, ordinelor şi instrucţiunilor de 
specialitate în vigoare. 

Arl. 58. 
(1) Locurile de p ăstrare a armamentului, a muni ţiilor şi a 

mijloacelor cu ac ţiune iritant-lacrimogenă  din dotarea personalului şi a 
structurilor proprii, precum şi gestionarea materialelor respective se 
stabilesc la începutul fiec ărui an calendaristic şi ori de câte ori este 
necesar, prin dispozi ţia primarului. 

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

(3) Odată  cu primirea armamentului, a muni ţiei şi a 
mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenă, personalul se instruie şte de 
către şefii nemijlociţi asupra modului de predare-primire, purtare şi 
păstrare, func ţionare, asupra regulilor de mânuire, a condi ţiilor legale 
în care se poate face uz de arm ă  şi a măsurilor de prevenire şi limitare 
a accidentelor. 

(4) Inaintea şi după  executarea misiunilor, a şedinţelor de 
pregătire şi tragere, de instruc ţie şi a altor activităţi la care se folosesc 
armamentul şi muniţiile se verifică  existenţa şi starea tehnic ă  a 
acestora, precum şi modul cum sunt cunoscute şi respectate regulile de 
păstrare, purtare şi manipulare a lor. 

Art. 59. 
Personalul care are în dotare armament, muni ţii şi 

mijloace cu acţiune iritant-lacrimogen ă, precum şi cel care particip ă  la 
exploatarea acestor categorii de bunuri materiale este obligat s ă  
respecte regulile prev ăzute în precizările şi dispoziţiile tehnice 
specifice, în instructajul avizat de Inspectoratul de Poli ţie a1 Judeţului 
Galaţi, precum şi pe cele stabilite în documenta ţia tehnică  a fiecărui 
mijloc în parte. Pe timpul îndeplinirii misiunilor personalul este 
obligat să  manifeste maximum de vigilen ţă  în scopul înlăturării 
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oricărei posibilităţi de sustragere, înstr ăinare sau folosire de c ătre 
persoane neautorizate ori de producere a unor accidente sau alte 
evenimente negative. 

Art. 60. 
(1) Armamentul, muniţiile şi mijloacele cu acţiune 

iritant-lacrimogen ă  se păstrează  în încăperi special destinate, care 
prezintă  o deplină  siguranţă  şi au amenajate dulapuri rastel, fi şete sau 
lăzi din metal, prevăzute cu un sistem de închidere sigur ă, încuiate şi 
sigilate. 

(2) Un rând de chei de la sistemul de închidere a acestor 
încăperi se păstrează  permanent, în plicuri sau cutii sigilate, la 
poliţistul local de serviciu în cadrul dispeceratului. 

Art. 61. 
(1) Pe timpul cât nu se af ă  asupra poliţiştilor locali 

armamentul şi muniţia din dotarea individuală, precum şi mij loacele 
cu acţiune iritant-lacrimogenă  se păstrează  în încăperi special 
amenajate sau la poli ţistul local de serviciu în cadrul dispeceratului. 

(2) Muniţia se păstrează  în lăzi metalice prevăzute cu 
încuietori adecvate. In documentul de predare-preluare a serviciului de 
dispecerat se consemneaz ă  cantitativ armamentul şi muniţia existente 
la poliţistul local de permanenţă . 

Art. 62. 
Distribuirea armamentului, a muni ţiilor şi a mijloacelor 

cu acţiune iritant-lacrimogenă  din dotarea personalului poli ţiei locale 
cu drept de utilizare a acestor mijloace de ap ărare, precum ş i 
retragerea acestora se fac, indiferent de situa ţie, pe bază  de tichet 
înlocuitor, semnătură  în registrul special destinat şi/sau documente 
j ustificative. 

Art. 63. 
Predarea armamentului şi a muniţiilor se face numai 

personalului nominalizat. 
Art. 64. 

(1) Tichetele înlocuitoare pentru predarea-preluarea 
armamentului şi a muniţiilor din dotarea individual ă  a personalului se 
iau în evidenţă  în registrele speciale. 

(2) Tichetele înlocuitoare se elibereaz ă  separat pentru 
predarea-preluarea armamentului, respectiv a muni ţiilor din dotare, şi 
cuprind următoarele menţiuni: denumirea poli ţiei locale, gradul, 
numele şi prenumele poliţiştilor locali, tipul armei, respectiv num ărul 
de cartu şe, semnătura şefului poliţiei locale cu ştampila unităţii, 
precum şi semnătura de primire a posesorului. 



(3) Cu ocazia inventarierii documentelor, la controale, 
convocări şi alte asemenea activit ăţi, se verifică  existenţa şi starea 
tichetelor şi se iau măsuri de înlocuire a celor necorespunz ătoare. 

Art. 65. 
(1) Portul armamentului, al muni ţiei şi al mijloacelor cu 

acţiune iritant-lacrimogen ă  din dotarea individual ă  a personalului este 
permis numai în interes de serviciu, cu aprobarea directorului executiv 
al poliţiei locale sau înlocuitorului legal. 

(2) La terminarea misiunii sau a serviciului, armamentul, 
muniţia şi mijloacele cu ac ţiune iritant-lacrimogenă  se predau 
poliţistului local de serviciu la dispecerat. 

Art. 66. 
(1) La uniforma de serviciu, pistolul se poart ă, în mod 

obligatoriu, numai în toc, pe centur ă . 
(2) Incărcătoarele cu cartu şe se păstrează  unul introdus în 

pistol, iar celălalt în locaşul prevăzut din tocul de purtare. 
Art. 67. 

(1) Pierderea, sustragerea, înstr ăinarea, degradarea sau 
folosirea abuzivă  a armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu 
acţiune iritant-lacrimogenă  din dotare constituie evenimente 
deosebite, abateri de la normele legale, ordinea interioar ă  şi disciplină , 
care atrag, potrivit legii, dup ă  caz, răspunderea material ă, disciplinară  
sau penală . 

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

Art. 68. 
Directorul Executiv al poli ţiei locale va dispune 

retragerea armamentului şi a muniţiilor din dotarea personalului care 
se află  în cercetare penal ă, dacă  se constată  că  prezintă  pericol pentru 
siguranţa proprie sau a altor persoane ori în alte situa ţii care impun 
această  măsură . 

Art. 69. 
Normele de dotare cu armament şi mijloace specifice de 

protecţie a poliţiştilor locali sunt prev ăzute în anexa nr. 5. 
Art. 70. 

(1) Pe timpul patrul ării pe raza municipiului Tecuci, 
poliţiştii locali folosesc autovehicule inscrip ţionate cu însemnul 
distinctiv < POLIŢIA LOCALÂ> dotate cu dispozitive de iluminare 



pentru emiterea de semnale speciale de avertizare luminoas ă  de 
culoare albastră  si cu mijloace speciale de avertizare sonor ă . 

(2) Insemnele nu trebuie s ă  creeze confuzii cu denumirea 
altor instituţii sau autorit ăţi publice şi sunt amplasate pentru a fi 
vizibile din orice poziţie. 

CAPITOLUL VIII. DREPTURILE, RECOMPENSELE ŞI 
OBLIGA ŢHLE POLI ŢITILOR LOCALI 

Arl. 71. 
In exercitarea atribu ţiilor ce îi revin, potrivit legii, 

poliţistul local are următoarele drepturi principale: 
a) să  efectueze control preventiv asupra persoanei şi/ sau bagajului 
acesteia în următoarele situaţii: există  indicii clare că  s-a săvârşit, se 
săvârşeşte sau se pregăteşte săvârşirea unei infrac ţiuni sau persoana 
participă  la manifestări publice organizate în locuri în care este 
interzis accesul cu arme, produse ori substan ţe periculoase; 
b) să  invite la sediul Poli ţiei Locale a Municipiului Tecuci persoanele 
a căror prezenţă  este necesară  pentru îndeplinirea atribu ţiilor, prin 
aducerea la cuno ştinţă, în scris, a scopului şi a motivului invitaţiei; 
c) să  solicite sprijinul cetăţenilor pentru identificarea, urm ărirea ş i 
prinderea persoanelor care au comis fapte de natur ă  penală  sau 
contravenţională ; 
d) să  poarte şi să  folosească, în condiţiile prezentei legi şi numai în 
timpul serviciului, armamentul, muni ţia şi celelalte mijloace de 
apărare şi intervenţie din dotare; 	: 

e) să  circule gratuit, pe baza legitimaţiei de serviciu, în timpul 
serviciului, în zona de competenţă, cu rnijloacele de transport în 
comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi 
îndeplinite altfel; 
f) să  folosească  forţa, în condiţiile legii, proporţional cu starea de fapt 
care justifică  utilizarea acesteia, în cazul nerespect ării dispoziţiilor pe 
care le-a dat în exercitarea atribu ţiilor de serviciu; 
g) să  legitimeze şi să  stabilească  identitatea persoanelor care încalc ă  
dispoziţiile legale ori sunt indicii c ă  acestea pregătesc sau au comis o 
faptă  ilegală ; 	 . 
h) să  conducă  la cel mai apropiat sediu al Poli ţiei Locale a 
Municipiului Tecuci sau al unităţilor/ structurilor teritoriale ale Poli ţiei 
Române pe cei care, prin acţiunile lor, periclitează  integritatea 
corporală, sănătatea sau viaţa persoanelor, ordinea public ă  ori alte 
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valori sociale, precum şi persoanele suspecte de s ăvârşirea unor fapte 
ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilit ă  în condiţiile legii. 
Verificarea situaţiei acestor categorii de persoane şi luarea măsurilor 
legale, după  caz, se realizeaz ă  în cel mult 12 ore din momentul 
depistării, ca măsură  administrativă . 

Art. 72. 
Drepturile salariale ale personalului poli ţiei locale se 

stabilesc potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din 
aparatul de specialitate al primarului. 

Art. 73. 
In afara drepturilor salariale prev ăzute la art. 71, poli ţistul 

local mai are dreptul si la: 
a) decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplas ării în interesul 
serviciului; 
b) încadrarea activit ăţii în condi ţii deosebite, speciale sau alte condi ţii 
de muncă, potrivit legii; 
c) acordarea unui spor pentru condi ţii periculoase sau vătămătoare de 
1 5% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat; 
d) munca prestată  între orele 22.00-06.00 este considerat ă  muncă  de 
noapte. Funcţionarii publici care efectueaz ă  cel puţin 3 ore de muncă  
de noapte beneficiaz ă  de un spor la salariu de 25% din salariul de 
bază  pentru fiecare oră  de muncă  de noapte prestată ; 
e) asigurarea de c ătre Poliţia Locală  a Municipiului Tecuci, a 
asistenţei juridice a po1i ţiti1or locali, prin compartimentul juridic sau 
prin servicii exteme (avoca ţi), pentru fapte săvârite de acetia în 
exercitarea, potrivit legii, a atribu ţiilor de serviciu; 
f) asigurarea desp ăgubirilor de viaţă, de sănătate si de bunuri în 
condiţiile stabilite prin Regulamentul-cadru de organizare si 
funcţionare a Poli ţiei Locale si în limita bugetului aprobat de Consiliul 
Local al Municipiului Tecuci; 
g) acordarea normei de hrană  conform prevederilor Ordonan ţei 
Guvemului nr. 26/1 994 privind drepturile de hran ă, în timp de pace, 
ale personalului din sectorul de ap ărare naţională, ordine publică  şi 
siguranţă  naţională, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art. 74. 
(1) Personalul Poli ţiei Locale a Municipiului Tecuci, 

încadrat potrivit art.14 din Legea nr.155/2010(r), cu modific ările ş i 
completările ulterioare, beneficiaz ă  de hrană  gratuită, pe timp de pace, 
în baza normei de hran ă  zilnică  stabilită  conform prezentului 
regulament. 
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(2) In înţelesul prezentului regulament, norma de hran ă  
reprezintă  alocaţia de hrană  zilnică  de care beneficiaz ă  personalul 
poliţiei locale în activitate, în limita plafoanelor calorice. 

(3) Norma de hrană  se acordă  în bani, respectiv aloca ţie 
valorică  zilnică, ce reprezintă  valoarea financiară  a normei de hrană . 

Arl. 75. 
Personalul prev ăzut la art.74, alin. (1) beneficiaz ă  de 

valoarea financiar ă  neimpozabilă  a normei de hrană  la care are 
dreptul. 

Art. 76. 
Valoarea financiar ă  lunară  a normei de hran ă  se 

calculează  prin înmulţirea valorii financiare zilnice a normei de hran ă  
cu numărul de zile calendaristice din luna respectiv ă  şi nu poate 
depăşi valoarea stabilită  şi actualizată, potrivit legii, prin acte 
normative în vigoare. 

Art.77. 
La nivelul Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci normele 

de hrană  zilnice sunt următoarele: 
a) norma nr.6, potrivit anexei nr.1 la O.G 26/1994, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiar fiind 
personalul poliţiei locale în activitate prev ăzut la art. 14 alin.(1) lit.a) 
din Legea nr. 1 5 5/20 1 0, republicată, cu completările ulterioare; 

b) norma nr. 1, potrivit anexei nr. 1 la O.G 26/1 994, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiar fiind 
personalul poliţiei locale în activitate prevăzut la art. 14 alin.(1) lit. c) 
din Legea nr. 15 5/20 1 0, republicată, cu completările ulterioare; 

c) norma nr.12 B, potrivit anexei nr.1 la O.G 26/1994, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, norm ă  
suplimentară  pentru personalul poli ţiei locale în activitate care 
lucrează  în ture sau in schimburi. 

Art. 78. 
La nivelul Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci, normele 

de hrană  zilnice sunt următoarele: 

Norma de Total calorii Categorii de personal 
hrană  om/zi 

Norma 6 5010 Personalul prevăzut la art.77, lit.a 
calorii/om  

Norma 1 4300 Personalul prevăzut la art.77, lit.b 
calorii/om  

Norma 12 B 660 calorii/om Personalul care lucreaz ă  în 
ture/schimburi 



Arl. 79. 
(1) La nivelul Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci, 

personalul angajat beneficiaz ă  de valoarea financiar ă  a normelor de 
hrană  zilnice, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli, prin 
Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Tecuci, în condi ţiile 
art. 78. 

(2) Valoarea financiară  nominală  zilnică  a normelor de 
hrană  este cea stabilită  de actele normative în vigoare. 

(3) Valoarea financiar ă  nominală  zilnică  a normelor de 
hrană  nu se acordă  în următoarele situaţii: 

- concediu medical, pe perioada în care raporturile de 
serviciu sunt suspendate, cu excep ţia concediilor medicale de 
accidente de munc ă ; 

- concediu fără  plată ; 
- concediu de studii; 
- pe timpul particip ării la cursuri organizate în cadrul 

instituţiilor de învăţământ din sectorul de ap ărare naţională, ordine 
publică  şi siguranţă  naţională, sau cursuri de pregătire profesional ă  
urmate de personalul contractual şi de cel care ocup ă  funcţii publice 
generale şi specifice de execuţie şi/sau conducere, dac ă  contravaloarea 
hrănirii este plătită  de instituţie; 

- concediu pentru îngrijirea copilului până  la împlinirea 
vârstei de 2 ani, 3 ani, respectiv 7 ani, reglementat de O.U.G 
1 1 1/20 1 0, cu modific ările şi completările ulterioare; 

- raportul de serviciu/munc ă  este suspendat, în condiţiile 
legii; 

- raportul de serviciu/ munc ă  a încetat. 
Art.80. 

Pentru, perioada concediului de odihnă  personalul angaj at, 
beneficiază  de valoarea financiară  a normei 6 sau normei 1, potrivit 
art.77, lit. a şi b, fără  emiterea unei alte dispozi ţii, proporţional cu 
numărul de zile de concediu efectuate în luna respectiv ă . 

Art. 81. 
(1) Alocarea sau scoaterea de la drepturile de hran ă, 

precum şi stabilirea normelor de hrană  care se acordă, se va face 
nominal, pentru fiecare categorie de personal prev ăzută  în prezentul 
Regulament, prin Decizia Directorului Executiv al Poli ţiei Locale a 
Municipiului Tecuci. 

(2) Alocarea/ scoaterea de la drepturile de hran ă  se 
efectuează  pe baza unuia din următoarele documente: 

a) Dispoziţia de numire în func ţia publică/contractual ă, 
de încetare sau suspendare a raportului de serviciu /munc ă ; 
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b) Dispoziţia de mutare temporar ă/definitivă  în alt 
compartiment al institu ţiei; 

c) Dispoziţia de transfer în alt ă  instituţie/autoritate 
publică ; 

d) Certificatul medical, biletul de intemare/ie şire din 
spital; 

(3) Pe timpul particip ării la cursuri organizate în cadrul 
instituţiilor din învăţământ din sectorul de ap ărare naţională, ordine 
publică  şi siguranţă  naţională, sau cursuri de pregătire profesională  
urmate de personalul contractual şi de cel care ocup ă  funcţii generale 
şi specifice de execu ţie şi/sau de conducere, angajatorul poate suporta 
integral contravaloarea cheltuielilor cu hrana (masa servit ă). 

(4) Drepturile de hrană  nu se acordă  în toate situaţiile în 
care se acordă  diuma de delegare. 

(5) De prevederile prezente beneficiaz ă  şi personalul 
încadrat pe o perioadă  determinată  pe posturile devenite temporar 
vacante, ca urmare a suspend ării, în condiţiile legii, a raporturilor de 
serviciu ale personalului poliţiei locale. 

Art. 82. 
Calculul cuantumului lunar al valorii financiare a 

normelor de hrană  datorate fiec ărei categorii de personal, se face de 
către persoana cu atribu ţii pe salarizare din cadrul Biroului Financiar 
contabil din cadrul Poli ţiei Locale a Municipiului Tecuci, pe baza foii 
colective de prezenţă, prin determinarea zilelor calendaristice aferente 
perioadei lucrate şi ajustate cu limitările de la art.79 alin.3 şi înmulţite 
cu valoarea financiar ă  a normei de hrană  stabilită  în condiţiile art.79 
alin.2. 

Art. 83. 
In cazul decesului unui poliţist local în timpul sau în 

legătură  cu exercitarea atribu ţiilor de serviciu, se acord ă  familiei 
acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, 
după  caz, un ajutor suplimentar de deces egal cu 3 salarii de baz ă  
avute la data decesului. 

Art. 84. 
(1) In exercitarea atribu ţiilor de serviciu, poliţistul local 

beneficiază  de protec ţie specială, în condiţiile legii, similară  cu a 
poliţistului din cadrul Poliţiei Române. 

(2) Poliţistul local si membrii familiei sale au dreptul la 
protec ţie, în condiţiile legii, din partea structurilor specializate ale 
statului faţă  de ameninţările sau violen ţele la care ar putea fi supu Şi ca 
urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu. 



Art. 85. 
(1) In exercitarea atribu ţiilor de serviciu, poliţistul local 

este obligat: 
a) să  respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale cet ăţenilor, 
prevăzute de Constitu ţia României, republicată , şi de Convenţia pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale; 
b) să  respecte principiile statului de drept şi să  apere valorile 
democraţiei; 
c) să  respecte prevederile legilor şi ale actelor administrative ale 
autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale; 
d) să  respecte ş i să  ducă  la îndeplinire ordinele ş i dispoziţiile legale ale 
şefilor ierarhici; 
e) să  respecte normele de conduită  profesional ă  şi civică  prevăzute de 
lege; 
f) să  îşi decline, în prealabil, calitatea şi să  prezinte insigna de poli ţist 
şi legitimaţia de serviciu, cu excep ţia situaţiilor în care rezultatul 
acţiunii este periclitat. La intrarea în ac ţiune sau la începutul 
intervenţiei ce nu suferă  amânare, poliţistul local este obligat s ă  se 
prezinte, iar dup ă  încheierea oricărei acţiuni sau intervenţii să  se 
legitimeze şi să  declare funcţia şi unitatea de poli ţie locală  din care 
face parte; 
g) să  intervină  şi în afara orelor de program, în limita mijloacelor 
aflate la dispoziţie, pentru exercitarea atribu ţiilor de serviciu, în raza 
teritorială  de competenţă, când ia la cunoştinţă  de existenţa unor 
situaţii care justifică  intervenţia sa; 
h) să  se prezinte de îndat ă  la sediul Poliţiei Locale a Municipiului 
Tecuci sau acolo unde este solicitat, în situa ţii de catastrofe, calamit ăţi 
ori tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice sau alte 
asemenea evenimente, precum şi în cazul instituirii stării de urgenţă  

. 	 .. 	 . 	 . . 

ori a starii de asediu sau in caz de mobilizare şi de razboi; 
i) să  respecte secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor 
dobândite în timpul desfa şurării activităţii, în condiţiile legii, cu 
excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile 
justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora; 
j) să  manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în 
aşa fel încât s ă  nu beneficieze şi nici să  nu lase impresia că  
beneficiază  de datele confidenţiale obţinute în calitatea sa oficial ă . 

(2) Poliţiştii locali au obligaţia de a respecta ordinea şi 
disciplina la locul de muncă, de a îndeplini toate sarcinile de serviciu 
ce le revin din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a1 
poliţiei locale, din prezentul Regulament, din fi şa postului, din 
ordinele şi deciziile date de conducerea Poli ţiei Locale, de hotărârile 
emise de Consiliul Local şi primarul municipiului Tecuci. 
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În acest scop au urm ătoarele obligaţii: 
1. să  se prezinte la serviciu în deplină  capacitate de munc ă  şi să  

respecte programul de lucru stabilit în raport de specificul muncii 
prestate; 

2. să  folosească  integral şi cu maximă  eficienţă  timpul de lucru 
pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu si să  rezolve operativ 
lucrările repartizate; 

3. să  participe lunar la programul de perfec ţionare a preg ătirii 
profesionale şi de specialitate şi să  manifeste interes maxim pentru 
acumularea cuno ştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu; 

4. să  aibă  o comportare corect ă, să  dea dovadă  de cinste şi 
corectitudine, să  contribuie la întărirea disciplinei în rândul colegilor 
de serviciu şi să  promoveze raporturi de întrajutorare cu to ţi membrii 
colectivului; 

5. să  fie loial faţă  de instituţia din care face parte, s ă  respecte 
angajamentul şi jurământul depuse la angajare; 

6. să  nu pretindă  sau să  primească  bani sau alte foloase 
materiale necuvenite pentru îndeplinirea unor atribu ţii de serviciu la 
care este obligat; de asemeni le este interzis s ă  solicite sau să  accepte, 
direct sau indirect, pentru ei sau pentru al ţii, în considerarea func ţiei 
lor publice, daruri sau alte avantaje; 

7. să  cunoască  şi să  respecte dispozi ţiile legale privind 
păstrarea secretului de stat si de serviciu sau cele referitoare la 
documente, date sau informa ţii care nu sunt destinate publicit ăţii; să  
manifeste grij ă  faţă  de bunurile din dotare şi să  respecte normele de 
folosire a acestora; 

8. să  cunoască  şi să  respecte normele de protec ţia muncii ş i 
P.S.I. la locul de muncă ; 

9. să  cunoască  şi să  respecte regulile de acces la locul de 
muncă ; 

10. să  menţină  ordinea şi curăţenia la locul de muncă  şi în 
incinta unităţii; 

11. să  anunţe imediat şefii ierarhici dac ă  a luat la cuno ştinţă  de 
existenţa unor nereguli, abateri, evenimente legate de natura 
serviciului la locul de muncă  sau din cadrul Poliţiei Locale a 
municipiului Tecuci făcând propuneri de remediere a situa ţiei, în 
raport cu atribu ţiile şi posibilităţile fiecăruia; 

12. să  se conformeze dispozi ţiilor date de funcţionarii în funcţii 
publice de conducere c ărora le sunt sub•ordonaţi direct, cu excepţia 
cazurilor în care apreciaz ă  că  dispoziţiile sunt ilegale. In asemenea 
cazuri funcţionarul public are obligaţia să  motiveze în scris refuzul 
îndeplinirii dispozi ţiei primite. Dacă  funcţionarul public care a dat 
dispoziţia stăruie în executarea acesteia, va trebui s ă  o, formuleze în 
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scris, situaţie în care dispozi ţia va fi executat ă  de cel care a primit-o; 
13. să  anunţe în timp util şefii ierarhici (personal dac ă  este 

posibil) dacă  din anumite considerente nu poate s ă  se prezinte la locul 
de muncă  (boală, concediu medical, evenimente deosebite) pentru a 
putea fi înlocuit din serviciu; 

14. să  se prezinte la serviciu în uniform ă  (pentru personalul de 
execuţie), respectiv într-o ţinută  decentă  pentru celelalte categorii de 
personal, având asupra lor actul de identitate, legitima ţia de serviciu, 
ordinul de serviciu; 

15. să- şi însuească  prevederile Codului de conduită  a 
funcţionarilor publici si să  respecte principiile care stau la baza 
exercitării funcţiei publice: 

a) legalitate, imparţialitate şi obiectivitate; 
b) transparenţă ; 
c) eficienţă  şi eficacitate; 
d) responsabilitate în conformitate cu prevederile legale; 
e) orientare către cetăţean; 
f) stabilitate în exercitarea func ţiei; 
g) subordonare ierarhic ă ; 

16. poliţiştii locali trebuie s ă  se prezinte la şedinţele de pregătire 
organizate la intrarea în serviciu, la cele lunare şi la testările 
trimestriale, pentru a cunoate legisla ţia în vigoare şi pentru a se 
perfec ţiona profesional; 

17. să- şi îndeplineasc ă  cu profesionalism, impar ţialitate şi în 
conformitate cu legea, îndatoririle de serviciu şi să  se abţină  de la 
orice faptă  care ar putea aduce prejudicii imaginii institu ţiei pe care o 
reprezintă ; 

18. să  respecte normele de conduit ă  profesională  şi civică, în 
timpul şi în afara serviciului; 

19. să  respecte întocmai regimul juridic al conf[ictului de 
interese şi al incompatibilităţii stabilite potrivit legii; 

20. personalul care beneficiaz ă  de uniforma de serviciu i/sau 
uniformă  de intervenţie este obligat s ă  le poarte îngrijit, s ă  le întreţină  
corespunzător si să  respecte cu stricte ţe regulile privind portul 
acestora. Este interzis ă  modificarea uniformei si a echipamentului de 
intervenţie sau purtarea lor cu alte articole de îmbr ăcăminte; 

2 1. să  nu se prezinte la serviciu sub inf[uen ţa băuturilor 
alcoolice si nici să  nu consume alcool în timpul programului de lucru; 

22. în cazul în care, angajatului Poli ţiei Locale îi încetează  
Raportul de serviciu din cauze imputabile acestuia sau prin demisie, 
atrage după  sine achitarea contravalorii cheltuielilor de co1arizare; 

23. să  aducă  la cunotinţa Compartimentului Juridic si Resurse 
Umane, în termen de 4 zile orice modificare ap ărută  în situaţia socială  

51 



(schimbarea actelor de identitate, starea civil ă, situaţia militară , 
modificarea domiciliului sau schimbarea num ărului de telefon); 

24. să  respecte dispozi ţia Directorului executiv cu privire la 
circuitul documentelor, s ă  asigure buna păstrare a acestora si să  anunţe 
în termen de 24 ore sefii direc ţi cu privire la pierderea acestora, 
inclusiv a legitimaţiei de serviciu; 

25. să  răspundă  1a numărul de telefon de serviciu ori, dac ă  
situaţia impune, la numărul de telefon particular, prev ăzut si în Planul 
de alarmare, ori de câte ori este apelat de c ătre personalul de serviciu 
al instituţiei si să  se prezinte în cel mai scurt timp la serviciu, la 
cererea conducerii, în cazul apari ţiei unor situaţii ce impun acest 
lucru; 

26. în cazul producerii unor calamit ăţi naturale de proporţii, să  
se prezinte la sediul institu ţiei din proprie ini ţiativă, pentru a participa 
la înlăturarea efectelor acestora sau, dup ă  caz, la preîntâmpinarea 
acestora; 

27. in situaţia în care a fost implicat într-un eveniment rutier, 
atât în calitate de pieton, cât şi de conducător auto, sau în oricare alt 
eveniment de orice natur ă  care a dus la vătămarea corporal ă  a acestuia 
sau a altor persoane, s ă  aducă  la cuno ştinţa conducerii instituţiei, prin 
orice mijloace, personal sau prin intermediul altor persoane, în timpul 
cel mai scurt; 

28. să  nu desfăşoare acte de comer ţ  sau orice alte asemenea, de 
natură  a compromite onoarea şi demnitatea sa, sau prestigiul institu ţiei 
din care face parte; 

29. să  utilizeze cu grij ă  şi răspundere echipamentele de birou, 
mijloacele de transport şi toate celelalte mijloace materiale 
încredinţate în vederea realiz ării obiectului de activitate şi să  reducă  
consumurile de materiale şi energie, prin evitarea risipei şi a 
pierderilor sub orice formă ; 

30. să  nu instaleze pe PC-urile Poli ţiei Locale produse software 
pentru care nu există  licenţă  de utilizare; 

3 1. să  nu dezinstaleze sau s ă  mute echipamentele de tehnic ă  de 
calcul fără  informarea şi acceptul compartimentului de specialitate; 

32. să  utilizeze aplicaţiile informatice de gestiune a datelor care 
fac parte din sistemul informatic integrat al institu ţiei; 

33. să  realizeze norma de munc ă, atribuţiile şi lucrările 
încredinţate în termenul stabilit, la nivelul calitativ cerut de actele 
normative şi de cerinţele specifice fiec ărei lucrări; 

34. să  execute în caz de necesitate şi alte lucrări, indiferent de 
calitatea pe care o are (prin dispozi ţia şefului ierarhic); 

35. să  depoziteze 1a sfâr şitul programului, în locuri special 
amenajate sau în dulapuri încuiate, dup ă, caz, mijloacele tehnice ş i 

52 



echipamentele primite în gestionare, conform reglement ărilor în 
vigoare, luând măsurile prevăzute de lege în ceea ce prive şte 
asigurarea securit ăţii patrimoniului instituţiei; 

36. să  depoziteze (sub cheie) în dulapuri şi/sau fi şete, la sfâr ş itul 
programului, documentele elaborate şi cele utilizate. La terminarea 
programului de lucru, angajaţii au obligaţia de a verifica întreruperea 
luminii electrice, scoaterea de sub tensiune a aparatelor, închiderea 
ferestrelor, încuierea u şilor şi depunerea cheilor la locurile indicate; 

37. să  depună  declaraţiile de avere şi de interese în termen de 1 5 
zile de la data numirii sau alegerii în func ţie ori de la data începerii 
activităţii; 

38. să  depună  sau să  actualizeze declara ţiile de avere şi de 
interese anual, cel mai târziu la data de 1 5 iunie, pentru anul fiscal 
anterior; 

39. să-şi însuşească  prevederile Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a Poliţiei Locale, sarcinile şi responsabilităţile prevăzute 
în fi şa postului; 

40. funcţionarii publici au obligaţia de a nu aduce atingere 
onoarei, reputa ţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul autorit ăţii sau 
instituţiei publice în care îşi desfăşoară  activitatea, precum ş i 
persoanelor cu care intr ă  în legătură  în exercitarea func ţiei publice, 
prin: 

- întrebuinţarea unor expresii jignitoare; 
- dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private; 
41. să  se abţină  de la exprimarea sau manifestarea convingerilor 

lor politice în exercitarea atribu ţiilor ce le revin; 
42. să  acorde salutul reglementat în toate situa ţiile prevăzute. 
Arl. 86. 

Poliţistului local îi este interzis: 
a) să  facă  parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să  
deslEăşoare propagand ă  în favoarea acestora; 
b) să  exprime opinii sau preferin ţe politice la locul de muncă  sau în 
public; 
c) să  participe la mitinguri, demonstra ţii, procesiuni sau orice alte 
întruniri cu caracter politic; 
d) să  adere la secte, organiza ţii religioase sau la orice alte organiza ţii 
interzise de lege; 
e) să  efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activit ăţi de comerţ, 
ori să  participe la administrarea sau conducerea unor operatori 
economici, cu excepţia calităţii de acţionar; 
f) să  exercite activităţi de natură  să  lezeze onoarea şi demnitatea 
poliţistului local sau a instituţiei; 
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g) să  deţină  orice altă  funcţie publică  sau privată  pentru care este 
salarizat, cu excep ţia funcţiilor didactice din cadrul institu ţiilor de 
învăţământ, a activit ăţilor de cercetare ştiinţifică  şi creaţie literar-
artistică ; 
h) să  participe la efectuarea oric ărei forme de control în vreo entitate 
publică  sau privată, în cazul în care, direct ori prin intermediari, este 
implicat sau are interese de natur ă  contrară  activităţii specifice de 
poliţie; 
i) să  provoace suferinţe fizice sau psihice unor persoane, în scopul 
obţinerii de la acestea ori de la o ter ţă  persoană  de informaţii sau 
mărturisiri; 
j) să  primească, să  solicite, să  accepte, direct sau indirect, ori s ă  facă  
să  i se promită, pentru sine sau pentru alţii, în considerarea calit ăţii 
sale oficiale, daruri ori alte avantaje; 
k) să  rezolve cereri care nu sunt de competen ţa sa ori care nu i-au fost 
repartizate de şefii ierarhici sau s ă  intervină  pentru soluţionarea unor 
asemenea cereri, în scopurile prev ăzute la lit. j); 
1) să  colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice; 
m) să  redacteze, s ă  imprime sau să  difuzeze materiale ori publicaţii cu 
caracter politic, imoral sau ilegal; 
n) să  nu facă  aprecieri negative, în public, referitoare la politica sau 
activitatea autorit ăţilor publice locale si centrale. 

Art. 87. 
(1) Poliţistul local cu func ţie de conducere r ăspunde 

pentru ordinele şi dispoziţiile date subordonaţilor. E1 este obligat s ă  
verifice dac ă  acestea au fost transmise şi înţelese corect şi să  
controleze modul de ducere la îndeplinire. 

(2) Poliţistul local cu func ţie de conducere este obligat s ă  
sprijine propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din 
subordine, în vederea îmbun ătăţirii activităţii poliţiei locale în care î şi 
desfăşoară  activitatea, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite 
cetăţenilor. 

(3) Poliţistul local răspunde, în condiţiile legii, pentru 
modul în care î şi exercită  atribuţiile de serviciu. Incălcarea de către 
poliţistul local a atribuţiilor de serviciu angajeaz ă  răspunderea sa 
disciplinară, patrimonială, civilă  sau penală, după  caz, potrivit legii. 

(4) Poliţistul local are obligaţia să  se abţină  de la orice 
faptă  care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori 
prestigiului poliţiei locale şi/ sau autorit ăţilor publice. 

Art. 88. 
Pentru contribuţii deosebite la ap ărarea ordinii şi liniştii 

publice, a drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cet ăţenilor şi la 
prevenirea faptelor antisociale, pentru îndeplinirea exemplar ă  a 

54 



atribuţiilor de serviciu, poliţiştilor locali li se pot acorda recompense 
morale sau materiale, în condi ţiile stabilite prin prezentul Regulament 
de Organizare si Funcţionare a Poli ţiei Locale a Municipiului Tecuci. 

Art. 89. 
(1) Recompensarea poliţiştilor locali se realizeaz ă  în 

scopul recunoaşterii publice în cadrul comunit ăţii profesionale şi în 
societate, dac ă  este cazul, a meritelor celor care se eviden ţiază  în 
îndeplinirea atribuţiilor, a misiunilor sau pe timpul ac ţiunilor 
organizate în zona de competenţă  a poliţiei locale. 

(2) Recompensele au caracter moral sau material, dup ă  
caz. 

(3) Recompensarea poli ţiştilor locali trebuie s ă  se bazeze 
pe principii care vizează  obiectivitatea, echitatea şi principialitatea 
acordării recompenselor. 

Art. 90. 
La stabilirea şi acordarea de recompense sau la 

formularea de propuneri în acest sens se au în vedere urm ătoarele 
elemente: 
a) comportamentul poliţistului local; 
b) prestaţia profesională  generală  a poliţistului local şi modul de 
îndeplinire a atribuţiilor/misiunilor; 
c) efectul motivator pe care recompensarea îl poate produce asupra 
celorlalţi poliţişti locali; 
d) posibilitatea ca recompensa acordat ă  să  determine eficientizarea 
activităţii poliţistului local. 

Art. 91. 
Recompensele care se pot acorda poli ţiştilor locali sunt 

următoarele: 
a) ridicarea unei sanc ţiuni disciplinare aplicate anterior preced ă  
acordarea unei alte recompense. Se acord ă  pe timpul perioadei cât 
sancţiunea îşi produce efectele şi determină  încetarea imediat ă  a 
acestora. Se acord ă  de şefi.i1 care a aplicat sanc ţiunea disciplinară  ce 
urmează  a fi ridicată  sau de către noul şef care îndepline şte atribuţiile 
aceleiaşi funcţii. In situaţia în care poliţistul local a fost mutat, 
ridicarea sanc ţiunii se acordă  ca recompens ă  de către şeful care 
îndepline şte funcţia similară  celui care a aplicat sanc ţiunea 
disciplinară ; 
b) felicitările - pot fi scrise sau verbale, se acord ă  pentru îndeplinirea 
deosebită  a atribuţiilor şi a misiunilor şi se aduc la cuno ştinţă  
individual sau în faţa personalului; 
c) titlurile de onoare - se confer ă  poliţiştilor locali pentru acte de 
eroism, curaj deosebit, devotament şi pentru merite deosebite în 
îndeplinirea unor atribu ţii sau a unor misiuni; 
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d) însemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, al insignelor sau altele 
asemenea, şi diplomele de merit - se acordă  pentru obţinerea de 
rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competi ţii sportive, 
manifestări cultural-artistice şi sociale cu prilejul unor anivers ări şi la 
finalizarea unor ac ţiuni/misiuni; 
e) recompensele materiale - se acord ă  . poliţiştilor locali care s-au 
evidenţiat prin obţinerea de rezultate exemplare în activitate, în 
conformitate cu legea-cadru privind salarizarea unitar ă  a personalului 
plătit prin fonduri publice. 

Art. 92. 
(1) Poliţiştii locali au dreptul la despăgubiri de viaţă, de 

sănătate şi de bunuri, pentru daunele suferite în exercitarea atribu ţiilor 
de serviciu. 

(2) Asigurarea despăgubirilor prevăzute la alin. (1) 
implică  acordarea unor sume de bani pentru poli ţiştii locali sau, în 
cazul decesului, pentru familiile acestora, în situa ţia producerii 
riscurilor specifice activit ăţii de poliţie locală . 

Art. 93. 
(1) Despăgubirile se acordă, în limita bugetului aprobat 

de consiliul local, pentru următoarele categorii de riscuri: 
a) rănirea poliţistului local; 
b) invaliditate de gradul I; 
c) invaliditate de gradul 11; 
d) invaliditate de gradul 111; 
e) deces; 
f) prejudicii aduse bunurilor. 

(2) In sensul alin. (1), termenii şi expresiile de mai ios au 
următoarele semnificaţii: 
a) poliţist local rănit - poliţistul local supus în timpul sau în legătură  
cu exercitarea atribu ţiilor de serviciu, independent de voin ţa lui, 
efectelor unor cauze v ătămătoare, în urma c ărora îi este afectat ă  
integritatea anatomic ă  şi/sau funcţională  a organismului; 
b) poliţist local invalid - poli ţistul local rănit clasat inapt pentru 
îndeplinirea atribu ţiilor de serviciu de c ătre comisiile de expertiz ă  
medicală  şi evaluare a capacit ăţii de muncă ; 
c) poliţist local decedat - poli ţistul local care şi-a pierdut viaţa în urma 
unui accident, în timpul sau în legătură  cu exercitarea atribuţiilor de 
serviciu; 
d) bun - construcţii cu destinaţia de locuit pentru poli ţist şi familia sa, 
precum şi anexele acestora, vehicule aflate în proprietatea sau 
folosinţa poliţistului. 
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Art. 94. 
(1) Despăgubirile acordate în situaţia producerii riscului 

prevăzut la art. 93 alin. (1) lit. a) acoper ă, în limita bugetului aprobat 
de consiliul local, toate cheltuielile legate de: 
a) tratamentul în ţară  sau în străinătate, în cazul în care acesta nu poate 
fi efectuat în ţară ; 
b) tratamentul de recuperare în unit ăţi medicale din ţară  sau din 
străinătate; 
c) protezele, ortezele şi alte dispozitive medicale de profil din ţară  sau 
din străinătate; 
d) transportul dus-întors pân ă  la/de la unitatea medical ă  care va 
asigura efectuarea tratamentului, atât pentru poli ţistul local, cât şi 
pentru însoţitor, când situaţia o impune. 

(2) In situaţia producerii şi a unuia dintre riscurile 
prevăzute la art. 93 alin. (1) lit. b) - d), poli ţistului local i se acordă, în 
limita bugetului aprobat de consiliul local, şi despăgubiri în sumă  de 
până  la: 
a) 10.000 euro, echivalentul în lei la data pl ăţii - pentru invaliditate de 
gradul I; 
b) 8.000 euro, echivalentul în lei la data pl ăţii - pentru invaliditate de 
gradul al II-lea; 
c) 6.000 euro, echivalentul în lei la data pl ăţii - pentru invaliditate de 
gradul al III-lea. 

(3) Desp ăgubirea acordată  în situaţia producerii riscului 
prevăzut la art. 93 alin. (1) lit. e) const ă  într-o sumă  de până  la 20.000 
euro, echivalentul în lei la data pl ăţii, şi se plăteşte familiei poliţistului 
local decedat. 

(4) Desp ăgubirea acordat ă  în situaţia producerii riscului 
prevăzut la art. 93 alin. (1) lit. f) nu poate dep ăş i suma necesară  pentru 
aducerea bunului în starea ini ţială  sau înlocuirii acestuia în caz de 
distrugere. 

Art. 95. 
(1) Despăgubirile acordate în baza prezentului 

regulament constituie forme de sprijin cu destina ţie specială . 
(2) Despăgubirile prevăzute la art. 93 se acordă  pentru 

fiecare eveniment asigurat în parte. 
(3) Despăgubirile prevăzute la art. 93 alin. (4) nu se 

acordă  în cazul în care prejudiciul prev ăzut la art. 93 alin. (1) lit. f) 
este acoperit par ţial sau în totalitate ca urmare a existen ţei unei 
asigurări în sistemul privat încheiată  de Poliţia Locală  a Municipiului 
Tecuci. 
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Art. 96. 
Activitatea zilnic ă  în cadrul Poli ţiei Locale a 

Municipiului Tecuci este stabilită  de directorul executiv al acesteia 
prin Buletinul posturilor, în conformitate cu Codul Muncii. Programul 
zilnic de lucru pentru personalul TESA, va fi de 8 ore în zilele 
lucrătoare, iar în funcţie de situaţiile create acesta se poate prelungi şi 
desfăşura în zilele de sâmb ătă  şi duminică  prin decizia şefului Poliţiei 
Locale. 

Art. 97. 
(1) Durata normal ă  a timpului de lucru pentru 

funcţionarii publici este de 8 - 12 ore pe zi şi de 40 de ore pe 
săptămână  cu respectarea prevederilor legale. 

(2) Pentru orele lucrate din decizia conduc ătorului 
autorităţii sau instituţiei publice peste durata normal ă  a timpului de 
lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate zile nelucr ătoare 
funcţionarii publici au dreptul la zile libere acordate în urm ătoarele 60 
de zile calendaristice conform art. 122, alin. 1, din Codul Muncii. 

(3)Având în vedere specificul activit ăţi desfăşurate în 
cadrul Poliţiei Locale, repartizarea timpului de munc ă  poate fi inegal 
(între 2 si 8 ore, cu program diminea ţă  si după-amiază), cu respectarea 
duratei normale a timpului de munc ă  de 40 de ore pe s ăptămână  astfel 
încât media orelor lucrate pe an s ă  fie de 170 de ore pe lun ă . 

Art. 98. 
(1) Repausul săptămânal se acordă  în două  zile 

consecutive, de regulă  sâmbăta şi duminica. 
(2) In cazul în care repausul în zilele de sâmb ătă  şi 

duminică  ar prejudicia interesul public sau desf ăşurarea normală  a 
activităţii, repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile. 

Art. 99. 
(1) In conformitate cu prevederile H.G. 250/1992, dreptul 

la concediul de odihnă  anual plătit este garantat tuturor salaria ţilor în 
funcţie de vechimea lor în muncă : 

- pană  la 10 ani - 21 zile lucr ătoare; 
- peste 10 ani - 25 zile lucrătoare. 
Pentru salariaţii care se încadreaz ă  în muncă  în timpul 

anului, durata concediului de odihn ă, se va stabili proporţional cu 
perioada lucrat ă  de la încadrare pană  la sfârşitul anului calendaristic 
respectiv, propor ţional cu vechimea în munc ă . 

Concediul de odihnă  se efectuează  în fiecare an 
calendaristic, integral sau frac ţionat, astfel ca una din frac ţiuni să  nu 
fie mai mică  de 1 5 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt. 

Compensarea în bani a concediului de odihn ă  neefectuat 
este permis ă  numai în cazul încet ării activităţii. 
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(2) Programarea concediilor de odihn ă  se va aproba de 
directorul executiv la sfâr şitul anului în curs, pentru anul urm ător. 

Concediile de odihnă  vor fi e şalonate în tot cursul anului 
ţinându-se cont de asigurarea bunei desf ăşurări a activităţii din cadrul 
instituţiei, cât şi de interesele salariaţilor. 

(3) In conformitate cu prevederile H.G. 250/1992, art. 18, 
alin. (1), poliţiştii locali care presteaz ă  munci grele, periculoase sau 
vătămătoare ori lucrează  în locuri de muncă  în care există  astfel de 
condiţii au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihn ă  
suplimentar, cu o durată  de 5 zile. 

Art. 100. 
(1) Programarea concediilor poate fi modificat ă, iar 

efectuarea acestora poate fi întrerupt ă  la cererea salariatului, precum ş i 
în cazul în care acesta este rechemat prin decizie scris ă  a directorului 
executiv, însă  numai pentru nevoi de serviciu neprev ăzute, care fac 
imperios necesară  prezenţa salariatului în unitate. Dup ă  rechemare, 
conducerea institu ţiei va proceda la reprogramarea zilelor de concediu 
neefectuat, astfel încât acestea s ă  poată  fi efectuate de angajaţii 
rechemaţi până  la finele anului calendaristic. In cazul rechem ării 
salariatului din concediul de odihnă, angajatorul are obligaţia de a 
suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în 
vederea revenirii la locul de munc ă, precum şi eventualele prejudicii 
suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihn ă . 

(2) Inainte de plecarea în concediu, func ţionarul public 
are obligaţia de a lua la cuno ştinţă  faptul că  cererea a fost aprobat ă  şi 
să  predea toate lucrările ce au fost repartizate spre rezolvare. 

Art. 101. 
(1) In cazul unor evenimente familiale deosebite, 

salariaţii au dreptul la zile libere pl ătite care nu se includ în durata 
concediului de odihnă  astfel: 

- căsătoria salariatului - 5 (cinci) zile; 
- căsătoria unui copil al salariatului - 3 (trei) zile; 
- naşterea unui copil al salariatului - 3 (trei) zile; 
- decesul unei rude de până  la gradul 111 inclusiv, cu 

funcţionarul public sau cu so ţul/soţia acestuia - 3 (trei) zile; 
(2) In fiecare an, pentru efectuarea analizelor medicale, 

funcţionarii publici au dreptul la 1 (una) zi liber ă  plătită, care nu se 
include în concediul de odihn ă . 

(3) Concediul plătit pentru evenimente deosebite si ziva 
liberă  pentru efectuarea analizelor medicale se acord ă  la solicitarea 
scrisă  a salariatului, însoţită  de documente doveditoare, c ătre 
conducerea Poliţiei Locale. 
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Art. 102. 
Funcţionarii publici au dreptul, în condi ţiile legii, la 

concediu de odihnă, la concedii medicale şi la alte concedii. 
Art. 103. 

In perioada concediilor de boal ă, a concediilor de 
maternitate şi a celor pentru cre şterea şi îngrijirea copiilor, raporturile 
de serviciu nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din ini ţiativa 
funcţionarului public în cauză . 

Art. 104. 
Salariaţii pot beneficia şi de concediu far ă  plată  pentru 

rezolvarea unor probleme personale, în condi ţiile prevăzute de 
Hotărârea Guvernului nr. 250/1992, capitolul Iv, cu condi ţia ca 
cererea să  fie înaintată  angaj atorului cu cel pu ţin 10 (zece) zile înainte 
de data efectu ării acestuia. 

Art. 105. 
Salutul si modul de acordare. 
(1) Salutul este forma de manifestare a respectului 

reciproc în rela ţiile dintre diferitele categorii de personal din cadrul 
Poliţiei Locale, precum si a celui datorat însemnelor si autorităţilor 
administraţiei locale, în relaţiile cu cetăţenii pe timpul exercitării 
atribuţiilor de serviciu. 

(2) Personalul îmbrăcat în uniformă  de serviciu este 
obligat să  acorde salutul în orice împrejurare, excep ţie făcând situaţiile 
în care, prin efectuarea acestuia, ar periclita buna desf ă urare a unor 
activităţi ori siguranţa (sănătatea) proprie sau a altor persoane. 

(3) Salutul se efectuează  prin ducerea mâinii drepte la 
coifură  (similar regulilor militare de salut), iar când poli ţistul local 
este descoperit, prin întoarcerea si înclinarea capului c ătre cel salutat. 

(4) Poliţiştii locali inferiori în func ţie/grad salută  
întotdeauna pe cei superiori în func ţie/grad. 	 . 

(5) Po1iţitii locali Cu ace1ai grad, sunt obligaţi . să  se 
salute reciproc, astfel: 
- cel mai mic în funcţie, pe cel mai mare în func ţie, când se cunosc; 
- bărbaţii salută  femeile; 
- persoana care intr ă  în încăpere, se descoper ă, salută  pe cel care este 
în interior, se prezint ă  si informează  motivul pentru care a venit; 
- persoana salutat ă, indiferent de grad/func ţie, este obligată  să  
răspundă  la salut; 
- când nu este echipat în uniform ă, poliţistul localtrebuie să  adopte un 
comportament corespunz ător cerin ţelor admise si practicate în 
societate. 

(6) Personalul Poli ţiei Locale fo1osete urm ătoarele 
formule de salut: 



- de la subalternlinferior în grad la ef/superior în grad: Am onoarea 
să  vă  salut, domnule/doamna . . . .(func ţia)!; 
- între persoane egale în grad/func ţie: Vă  salut, domnule/doamnă!; 
- de la ef/superior în grad/ func ţie la subalternlinferior în 
gradlfuncţie: Bună  ziva (dimineaţa, seara) domnule / doarnn ă  / 
domnioară!; 

(7) Când se intonează  Imnul Naţional al României, 
imnurile altor state, ori de câte ori se înal ţă  drapelul ţării, în cadrul 
unor ceremonialuri sau manifest ări solemne, personalul echipat în 
uniformă  de serviciu, ia pozi ţia drep ţi, iar cei care nu se află  în 
formaţie salută . In ace1eai împrejur ări, personalul care nu este echipat 
în uniformă  se ridică  în picioare, se descoper ă  si adoptă  o poziţie 
decentă . 

(8) Nerespectarea regulilor privind salutul, coroborate cu 
prevederile Codului de Conduit ă  al func ţionarilor publici, atrage 
răspunderea disciplinară, în condiţiile legii. 

CAPITOLUL IX. SANC ŢIUNIDISCIPLINARE ŞI 
RĂSPUNDEREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

Art. 106. 
Incălcarea de către funcţionarii publici, cu vinovăţie, a 

îndatoririlor de serviciu atrage r ăspunderea disciplinară , 
contravenţională, civilă  sau penală, după  caz. 

Art. 107. 
(1) Incălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a 

îndator.irilor corespunzătoare funcţiei publice pe care o de ţin şi a 
normelor de conduită  profesională  şi civică  prevăzute de lege 
constituie abatere disciplinar ă  şi atrage răspunderea disciplinară  a 
acestora. 

(2) Constituie abateri disciplinare, în conformitate cu 
prevederile Legii 1 88/1999, următoarele fapte: 
a) întârzierea sistematic ă  în efectuarea lucrărilor; 
b) neglijenţa repetată  în rezolvarea lucr ărilor; 
c) absenţe nemotivate de la serviciu; 
d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru; 
e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara 
cadrului legai; 
f) nerespectarea secretului profesional sau a confiden ţialităţii 
lucrărilor cu acest caracter; 
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g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorit ăţii sau instituţiei 
publice în care î şi desfăşoară  activitatea; 
h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activit ăţi cu 
caracter politic; 
i) refuzul de a îndeplini atribu ţiile de serviciu; 
j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, 
incompatibilităţi, conf[icte de interese şi interdicţii stabilite prin lege 
pentru funcţionarii publici; 
k) stabilirea de c ătre funcţionarii publici de execu ţie de relaţii directe 
cu petenţii în vederea soluţionării cererilor acestora. 

(3) Sancţiunile disciplinare sunt: 
a) mustrare scris ă ; 
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioad ă  de până  la 
3 luni; 
c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, dup ă  
caz, de promovare în func ţia publică  pe o perioadă  de la 1 la 3 ani; 
d) retrogradarea în func ţia publică  pe o perioadă  de până  la un an; 
e) destituirea din func ţia publică . 

(4) La individualizarea sanc ţiunii disciplinare se va ţine 
seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejur ările în 
care aceasta a fost s ăvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele 
abaterii, comportarea general ă  în timpul serviciului a func ţionarului 
public, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor 
sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate în condi ţiile prezentei 
legi. 

(5) Sancţiunile disciplinare se aplic ă  în termen de cel 
mult 6 (ase) luni de la data s ăvârşirii abaterilor. 

(6) Următoarele fapte, a c ăror enumerare nu este limitat ă, 
săvârşite de politistii locali constituie abateri disciplinare: 

, 

1.
 

nerespectarea programului de lucru, intarzierea 
repetată  de la program, instruiri zilnice sau alte activit ăţi ordonate; 

2. părăsirea postului fără  aprobare sau înaintea schimb ării 
şi terminării programului de lucru; 

3. instigarea personalului Poli ţiei Locale în organizarea 
unor manifestări ce afecteaz ă  buna desfăşurare a activit ăţii sau crearea 
unei imagini necorespunz ătoare instituţiei; 

4. publicarea în ziare, bro şuri, reviste, etc, precum şi în 
mass-media, a unor comunicări în legătură  cu activitatea instituţiei sau 
conducerii acesteia f ără  acordul conducerii, de natur ă  a afecta 
imaginea instituţiei; 

5. portul neregulamentar al uniformei de serviciu pe 
timpul executării programului sau în afara acestuia (lipsa caschetei sau 
a căciulii sau portul acestora în mân ă  etc.), portul uniformei f ără  
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însemnele prevăzute sau neîngrijirea acesteia, portul incomplet al 
ţinutei, de natură  să  afecteze imaginea instituţiei; 

6. prezentarea la serviciu sub infuen ţa băuturilor 
alcoolice, în stare de ebrietate, introducerea si consumul de băuturi 
alcoolice în timpul programului, la locul de munc ă, constituie abatere 
disciplinara deosebit de grav ă  si se va aplica sanc ţiunea maximă  
(destituirea din func ţia publică); 

7. neraportarea evenimentelor petrecute în timpul 
serviciului, neprezentarea la sediul unit ăţii la intrarea în serviciu, 
pentru semnarea buletinului posturilor, precum şi la ieşirea din 
serviciu pentru întocmirea şi depunerea raportului de activitate; 

8. absenţa nemotivată  de la serviciu, dormitul în post în 
timpul serviciului; 

9. neexecutarea atribu ţiilor de serviciu conform fi şei 
postului, precum şi consemnelor generale şi particulare ale fiec ărui 
post; 

10. neacordarea sprijinului colegului de patrul ă  în 
exercitarea atribu ţiunilor de serviciu, precum şi crearea de disensiuni 
între membrii patrulei prin discu ţii neprincipiale sau particulare, de 
natură  a crea refuzul de a lucra în echip ă ; 

11. nerespectarea regulilor privind accesul persoanelor 
străine şi neautorizate în perimetrul postului ori acceptarea scoaterii 
din perimetrul postului a unor bunuri sau valori apar ţinând unităţilor 
asigurate cu paz ă ; 

12. neprezentarea (far ă  motive temeinice) la instructaje şi 
cursuri de pregătire profesional ă  organizate de unitate sau la alte 
activităţi destinate ridicării nivelului profesional al angajaţilor 
instituţiei, precum şi pasivitate sau dezinteres fa ţă  de cunoaşterea şi 
însuşirea actelor normative ce intr ă  în competenţa de aplicare a 
poliţistului local; 

13. atitudine necorespunz ătoare faţă  de cetăţenii care 
solicită  sprijin în rezolvarea unor probleme ce intr ă  în competenţa 
poliţistului local; 

14. întocmirea repetată  în mod gre şit a actelor 
procedurale de natură  să  producă  suspiciuni în legătură  cu exercitarea 
corectă  a atribuţiunilor de serviciu, precum şi aplicarea de sancţiuni 
contravenţionale unor persoane care nu le-au s ăvârş it; 

15. efectuarea în timpul serviciului a unor activit ăţi ce nu 
au legătură  cu obligaţiile de serviciu, de natur ă  să  slăbească  vigilenţa 
ş i să  producă  fapte ilicite în perimetrul de patrulare; 

16. folosirea necorespunz ătoare şi/sau în interes personal 
a mijloacelor tehnice sau a unor bunuri ale institu ţiei, ori nepăstrarea 
lor intactă, distrugerea, descompletarea, etc.; 
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1 7. încălcarea normelor şi regulilor de protec ţie şi igienă  
a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, fumatul în locuri 
nepermise, precum şi încălcarea normelor de paz ă  şi securitate; 

18. neechiparea în timpul programului de lucru a 
poliţistului local cu materialele din dotare: port-camet pentru 
documentele de lucru, tomfă, cătuşe, spray iritant-lacrimogen, sta ţie 
de emisie-recep ţie, pistol (după  caz); 

19. fapte săvârşite în afara orelor de program, în uniforma 
de serviciu, de natură  a afecta imaginea institu ţiei; 

20. necompletarea sau completarea necorespunz ătoare a 
documentelor, precum şi distrugerea ori pierderea documentelor; 

2 1. neraportarea în scris, în termen de maximum 24 ore, a 
pierderii, furtului, distrugerii etc. a unor documente de lucru sau 
materiale din dotare, a legitima ţiei de serviciu, a ecusonului sau a 
componentelor ţinutei de serviciu; 

22. neexercitarea corespunz ătoare a atribuţiunilor de 
serviciu cu ocazia depist ării unor contravenienţi sau autori de fapte 
penale, de natură  să  îi determine pe ace ştia să  promită  sau să  dea 
diverse foloase poli ţistului local; 

23. divulgarea unor date, pierderea sau sustragerea unor 
documente sau bunuri de natur ă  a periclita buna desf ăşurare a 
activităţii unităţii; 

24. refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi 
atribuţiunile de serviciu, ori neexecutarea dispozi ţiilor legale date de 
către şefii ierarhici; 

25. atacarea, def ăimarea, calomnierea direct ă  sau 
indirectă, prin orice mijloace, a institu ţiei, a conducerii, a oric ărui 
salariat ori colaborator extem; 

26. încălcarea sau nerespectarea normelor de conduit ă  
prevăzute de Codul de conduită  aplicabil; 

27. neprezentarea raportului justifîcativ scris la solicitarea 
şefilor ierarhici şi organelor de control, asupra activit ăţii desfăşurate; 

28. nerespectarea regulilor privind accesul persoanelor 
străine şi neautorizate în sediul institu ţiei; 

29. hărţuirea sexuală  la locul de muncă ; 
30. neprezentarea nemotivat ă  1a invitaţia Comisiei de 

Disciplină  sau a Comisiei de Cercetare Prealabil ă ; 
3 1. refuzul de a fi testat cu aparatul alcooltest omologat 

pentru verifîcarea alcoolemiei, ce se va face în prezen ţa unui martor si 
consemnat într-un proces verbal; 

32. încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, 
incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege 
pentru funcţionarii publici; 
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3 3. întârzierea sau lipsa r ăspunsului la apelurile 
telefonice ale conducerii sau serviciului de dispecerat din cadrul 
Poliţiei Locale, cu excep ţia perioadei de odihnă  (8 ore) dup ă  tura de 
noapte; 

34. alte fapte s ăvârşite de poliţiştii locali, pe care 
conducerea instituţiei, în urma cercetării efectuată  în condiţiile legii, le 
consideră  a fi abateri disciplinare; 

CAP.X ALARMAREA PERSONALULUIPOLI ŢIEI 
LOCALE A MUNICIPIUL UI TECUCI 

Art. 108. 
(1) Alarmarea reprezint ă  ansamblul măsurilor si 

activităţilor pregătite si desfaurate în scopul creterii capacit ăţii 
operative în timp scurt si organizat, a personalului Poli ţiei Locale a 
Municipiului Tecuci, pentru a fi în măsură  să  îndeplinească  în orice 
moment atribuţiile si misiunile repartizate în competen ţă, potrivit 
legilor în vigoare. 

(2) Ridicarea capacităţii operative se realizeaz ă  prin trei 
forme de alarmare: 

- alarmă  de exerciţiu; 
- alarmă  de intervenţie; 
- alarmă  de luptă ; 

Art. 109. 
Alarma de exerciţiu - reprezintă  activitatea prin care 

cadrele de poliţie se antrenează  si sunt verificate asupra stadiului de 
pregătire, în vederea trecerii în scurt timp, la îndeplinirea unor 
misiuni specifice, provocate de producerea unor calamit ăţi sau a altor 
evenimente impuse de situa ţia operativă . 

Exerciţiul de alarmare se execută  în timpul si în 
afara orelor de program si este urmat, de regul ă, de rezolvarea unor 
activităţi specifice activit ăţii poliţiei. 

Alarma de exerci ţiu poate fi: 
- numai cu confirmarea anun ţării; se execut ă  la primirea 

indicativului: TRIXBADURUL SOLIST; 
- cu prezentare efectiv ă  la sediul instituţiei; se execută  la primirea 

indicativului: TRIXBADURUL CALATOR; 
- cu scoaterea dot ărilor existente în gestiunea institu ţiei; se 

execută  la primirea indicativului: TRIXBADURUL 
INZESTRAT. 
Art. 110. 
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Alarma de interven ţie - constituie ansamblul 
activităţilor si misiunilor desfă urate de institu ţie pentru trecerea la 
îndeplinirea atribu ţiunilor specifice, de menţinere si la nevoie de 
restabilire a ordinii si lini ştii publice, de întărire a pazei si apărării 
obiectivelor, de rezolvare a unor evenimente, limitarea si înlăturarea 
urmărilorprovocate de dezastre, calamit ăţi naturale, etc. 

Alarma de interven ţie poate fi: 
- parţială; se execută  la primirea indicativului: CALATORUL 

SINGURATIC; 
- total ă; se execută  la primirea indicativului: CĂLĂTORUL 

TOTAL. 
Alarma de intervenţie parţială  este atunci când se 

alarmează  o parte din efectivul institu ţiei sau se fo1osete o parte din 
dotările existente. 

Alarma de intervenţie totală  este atunci când se 
alarmează  tot efectivul institu ţiei si se folosesc toate dotările existente. 

Art. 111. 
Alarma de Iuptă  - constituie ansamblul măsurilor si 

activităţilor unităţii pentru trecerea la îndeplinirea misiunilor din 
competenţă  în condiţiile instituirii stării de asediu sau de urgen ţă, la 
declararea mobiliz ării, în caz de război si în alte situaţii. se  execută  la 
primirea indicativului: PAZNICUL. 

Art. 112. 
Personalul Poli ţiei Locale care a primit indicativul de 

alarmă  are obligaţia să  se prezinte la sediul institu ţiei astfel: 
- cei nominaliza ţi în urgenţa I în cel mult 20 (dou ăzeci) 

minute de la darea alarmei; 
- cei nominalizaţi în urgenţa 11 în cel mult 40 (patruzeci) 

minute de la darea alarmei; 
Art. 113. 

Alarmarea efectivului si încetarea acesteia se execut ă  la 
ordinul: 

- primarului municipiului Tecuci; 
- directorului executiv al Poli ţiei Locale Tecuci. 

Instrucţiunile si măsurile specifice alarm ării vor fi 
elaborate si aduse la cunotin ţa personalului de c ătre conducerea 
poliţiei locale. 



CAP.X1 PROTEC ŢIA INFORMA ŢIILOR 
CONFIDENŢIALE 

Art. 114. 
(1) In cadrul Poli ţiei Locale a municipiului Tecuci se 

vehiculează  un număr important de documente, dar fiind institu ţie 
publică, numai un număr restrâns dintre acestea sunt confiden ţiale. 

In cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci nu se 
vehiculează  documente clasificate ,,secret de serviciu. 

(2) Documentele confidenţiale au ca suport hârtia de 
scris, calculatoarele institu ţiei şi suporturile magnetice. 

Documentele confiden ţiale se păstrează  în birourile din 
sediile aparţinând Poliţiei Locale a municipiului Tecuci, în fi şete 
special destinate. 

Art. 115. 
Personalul Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci este 

obligat să  cunoască  şi să  aplice prevederile legale ce vizeaz ă  
informaţiile confidenţiale . Incălcarea acestor prevederi constituie 
abatere disciplinar ă  şi se sancţionează  conform normelor legale. 

CAPITOLUL XIL REGULIPRIVJND PROTEC ŢIA, 
IGIENA ŞI SECURITA TEA ÎN CADR UL INSTITU ŢIEI 

Ar1 116. 
Obligaţiile directorului executiv, consilierului juridic si 

efu1ui serviciu siguranţă  si ordine publică  din cadrul Poli ţiei Locale a 
Municipiului Tecuci privind securitatea şi sănătatea în munc ă : 

1. să  dispună  evaluarea riscurilor de accidentare şi 
îmbolnăvire profesională  pentru toate locurile de munc ă, inclusiv 
pentru grupurile de angaja ţi care sunt expu şi la riscuri particulare; 

2. să  solicite autorizarea func ţionării instituţiei din punct de 
vedere al protecţiei muncii, să  menţină  condiţiile de muncă  pentru 
care s-a obţinut autorizaţia şi să  ceară  revizuirea acesteia, în cazul 
modificării condiţiilor iniţiale pentru care a fost emis ă ; 

3. să  stabilească  măsurile tehnice şi organizatorice de 
protecţia muncii; 

4. să  stabilească  în fie1e consemnului general, consemnului 
particular si fişa postului atribuţiile şi răspunderea angajaţilor şi a 
celorlalţi participanţi la procesul de munc ă, din domeniul protec ţiei 
muncii; 

5. să  elaboreze instruc ţiuni proprii de securitatea muncii; 

67 



6. să  controleze cunoa şterea şi aplicarea de către toţi angajaţii 
a prevederilor legale în domeniul protec ţiei rnuncii. 

7. să  asigure informarea fiec ărei persoane, anterior angaj ării, 
asupra riscurilor la care aceasta va fi expus ă  la locul de muncă ; 

8. să  asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea 
personalului cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii; 

9. să  angajeze numai persoane care, în urma controlului 
medical şi a verificării aptitudinilor psiho - profesionale corespund 
sarcinilor de munc ă  pe care urmeaz ă  să  le execute; 

10. să  acorde reprezentan ţilor angajaţilor cu atribuţii privind 
securitatea şi sănătatea în munc ă  timpul necesar care va fi considerat 
timp de muncă  şi să  le fumizeze mijloace pentru a- şi putea exercita 
drepturile şi atribuţiile specifice pe aceast ă  linie; 

11. să  comunice, cerceteze, înregistreze, declare şi să  ţină  
evidenţa accidentelor de munc ă  şi bolilor profesionale; 

12. să  prezinte documentele şi să  dea relaţiile solicitate de 
către referentul de specialitate în timpul controlului sau al cercet ării 
accidentelor de munc ă ; 

1 3. să  desemneze din oficiu sau la solicitarea inspectorului de 
muncă  persoanele care particip ă  la efectuarea controlului sau la 
cercetarea accidentelor de munc ă ; 

14. dacă  apelează  la persoane sau servicii exterioare pentru 
evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale, 
angajatorul nu este exonerat de r ăspundere; 

15. obligaţiile 	salariaţilor 	nu 	pot 	aduce 	atingere 
responsabilit ăţii angaj atorului; 

16. în elaborarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă  
angajatorul se consultă  cu sindicatul sau dup ă  caz reprezentan ţii 
salariaţilor şi cu comitetul de securitate ş i sănătate în munc ă ; 

17. angajatorul este obligat s ă  asigure accesul salaria ţilor la 
serviciul medical de medicina muncii, medicul de medicina muncii 
fiind independent în exercitarea profesiei sale. 

Art. 117. 
Obligaţiile şi drepturile angaja ţilor privind securitatea şi 

sănătatea în munc ă : 
i. să-şi însuşească  şi să  respecte normele şi instrucţiunile de 

protecţia muncii şi măsurile de aplicare a acestora; 
2. să  nu utilizeze echipamentele tehnice, substan ţele periculoase 

şi alte mijloace aflate la locul de munc ă  (postul de pază) şi pentru care 
nu este abilitat s ă  le întrebuinţeze; 

3. să  aducă  la cuno ştinţa conducătorului ierarhic, respectiv 
dispecerului, în cel mai scurt timp posibil, orice situa ţie care ar 



constitui un pericol de accidentare sau îmboln ăvire profesională  la 
locul unde îşi desfăşoară  activitatea; 

4. să  refuze imediat executarea unei sarcini de munc ă  dacă  
aceasta ar pune în pericol de accidentare sau îmboln ăvire profesional ă  
persoana sa sau a altora şi să  informeze în cel mai scurt timp şefii 
ierarhici, respectiv dispecerului de serviciu; 

5. să  utilizeze echipamentul individual de protec ţie din dotare, 
corespunzător scopului pentru care a fost acordat; 

6. să  poarte pe timpul serviciului uniforma complet ă  şi 
mijloacele individuale de protec ţie cu care este dotat; 

7. să  facă  uz de armamentul din dotare numai cu respectarea 
strictă  a prevederilor Legii 155/2010 si H.G. 1332/2010; 

8. să  poarte pe timpul serviciului mijloacele individuale de 
protecţie cu care este dotat si să  utilizeze echipamentul de protec ţie 
din dotare, corespunzător scopului pentru care a fost acordat; 

9. sa execute manevrele de incarcare - descarcare a 
armamentului din dotare numai în spa ţiul special amenajat din incinta 
instituţiei şi la comanda dispecerului sau a conduc ătorului locului de 
muncă, iar la obiectivele unde predarea - primirea postului se face 
direct şi cu predarea armamentului, aceast ă  operaţiune se execută  cu 
luarea măsurilor corespunzătoare pentru prevenirea oric ărui eveniment 
sub comanda şi supravegherea şefului direct sau a personalului special 
numit în acest scop; 

10. în poligonul de tragere cu armamentul din dotare, s ă  
execute manevrele de înc ărcare, descărcare şi deschidere a focului 
asupra ţintelor, numai la comanda conduc ătorului tragerii. 

Art. 118. 
In conformitate cu Normele Generale de Protec ţia 

Muncii, la nivel de unitate, în cadrul instructajului de protec ţia muncii 
vor fi prelucrate şi Instrucţiunile Interne de Protec ţia Muncii. 

Art. 119. 
Obligaţiile ş i drepturile privind prevenirea şi 

stingerea incendiilor 
Persoanele fizice şi juridice sunt obligate s ă  respecte în 

orice împrejurare normele PsI şi să  nu primejduiască  prin deciziile ş i 
faptele lor viaţa, bunurile şi mediul înconjurător. 

Orice persoană  care observă  un incendiu are obligaţia de 
a anunţa prin orice mijloc, pompierii, primarul sau Directorul 
Executiv al Poliţiei Locale după  caz şi să  ia măsuri, după  posibilităţile 
sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului. 

Art. 120. 
Instruirea salaria ţilor în domeniul prevenirii şi stingerii 

incendiilor este parte component ă  a pregătirii profesionale a acestora 
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şi are ca scop însu şirea cuno ştinţelor şi formarea deprinderilor 
necesare în vederea prevenirii şi stingerii incendiilor la locul de 
muncă . 

Art. 121. 
Personalul Poliţiei Locale a municipiului Tecuci, fiecare 

la locul său de muncă  este obligat: 
1. Să  folosească  mijloacele de muncă  fară  defecţiuni, improvizaţii 

sau în condiţii care nu asigură  protecţia la foc adecvată, faţă  de 
materialele şi substanţele combustibile, din spaţiul în care sunt 
utilizate; 

2. Să  nu lase în func ţiune mijloacele de muncă  peste programul 
stabilit sau fără  supraveghere; 

3. Să  nu permită  efectuarea unor lucr ări de întreţinere sau repara ţie 
de către personal neautorizat sau necalificat la instala ţiile 
aferente construc ţiilor, cum sunt cele electrice, de înc ălzire, 
ventilaţie, paratrăsnet sau alte asemenea; 

4. Să  nu exploateze instala ţiile, echipamentele şi aparatele 
electrice în condi ţii în care se genereaz ă  suprasolicitări datorită  
racordării unor consumatori care dep ăşesc puterea nominal ă  a 
circuitelor; 

5. Să  nu execute sau să  permită  executarea unor lucr ări de sudură , 
tăiere, lipire sau a altor asemenea lucr ări în locul în care acestea 
sunt interzise fără  permis de lucru cu foc ori f ără  a fi asigurate 
toate măsurile şi condiţiile menţionate în autorizaţia de lucru cu 
foc; 

6. Să  nu utilizeze focul deschis în locuri cu pericol de incendiu; 
7. Să  nu fumeze în locurile în care fumatul este interzis, potrivit 

reglementărilor interioare; 
8. Să  nu foloseasc ă  mijloacele de iluminat electrice (lanterne, 

proiectoare, l ămpi de control etc.) defecte ori neprotejate 
corespunzător, precum şi mijloacele de iluminat cu flacără  
(felinare, lămpi, lumânări, făclii, chibrituri, brichete etc.) în 
locuri care prezintă  pericol de incendiere sau explozie; 

9. Să  nu depoziteze materiale ori substan ţe combustibile în 
apropierea surselor de c ăldură ; 

10.Să  nu păstreze carburanţi ori alte lichide inflamabile în locuri 
sau în ambalaje neadecvate sau neprotejate fa ţă  de sursele de 
căldură, ori faţă  de razele solare; 

11.  Să  participe la instruiri, exerci ţii sau alte aplicaţii tactice de 
prevenirea şi stingerea incendiilor, organizate conform 
dispoziţiilor legale; 
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12.Să  respecte toate regulile de prevenirea şi stingerea incendiilor 
cuprinse în normele şi reglementările tehnice emise de 
autorităţile abilitate de lege; 

1 3 . Să  anunţe în cel mai scurt timp Inspectoratul pentru Situa ţii de 
Urgenţă , reprezentanţii beneficiarilor şi şefii ierarhici cu privire 
la natura, condi ţiile şi modul de acţiune în cazul producerii unui 
incendiu; 

14.Să  cunoască  şi să  aplice instrucţiunile de apărare împotriva 
incendiilor şi sarcinilor ce revin pentru fiecare loc de munc ă, 
semnând de luare la cuno ştinţă  în fişa de protecţie a muncii; 
Art. 122. 

Nerespectarea regulilor de prevenire şi stingere a 
incendiilor constituie contraven ţie, dacă  nu sunt săvârşite în astfel de 
condiţii încât, potrivit legii, să  fie considerate infrac ţiuni. 

CAPITOL UL XIII. DISPOZI ŢH FINALE 

Art. 123. 
In îndeplinirea atribuţiilor de serviciu prev ăzute de 

prezentul regulament, personalul Poli ţiei Locale a Municipiului 
Tecuci îşi exercită  competenţa exclusiv pe raza municipiului Tecuci. 

Art. 124. 
Toate compartimentele şi personalul din cadrul Poliţiei 

Locale au obligaţia: 
1. să  asigure realizarea la timp şi de calitate a tuturor sarcinilor 
stabilite de conducerea Poli ţiei Locale a Municipiului Tecuci; 
2. să  colaboreze între ele pentru bunul mers al activit ăţii instituţiei; 
3. să  manifeste fermitate în aplicarea legilor şi solicitudine faţă  de 
organele centrale sau locale cu care colaboreaz ă  sau care cer sprijin în 
rezolvarea unor probleme din domeniile de activitate ale Poli ţiei 
Locale a Municipiului Tecuci; 
4. să  manifeste solicitudine faţă  de toţi cetăţenii care se adreseaz ă  
Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci prin audien ţe, cereri, sesiz ări 
sau reclamaţii în vederea rezolvării acestora potrivit dispozi ţiilor 
legale în vigoare; 
5. să  nu divulge datele sau informa ţiile la care au avut acces decât în 
condiţiile legii. 	 . 

Art. 125. 
Pentru reprezentarea propriilor interese în rela ţiile cu 

administraţia publică  şi instituţiile/ autorităţile statului, funcţionarii 
publici se pot asocia în condi ţiile legii. 

71 



Art. 126. 
Atribuţiile stabilite prin prezentul Regulament de 

organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci se 
detaliază  pentru fiecare post din structura organizatoric ă  prin fişa 
postului. 

Obligativitatea întocmirii fi şelor de post revine 
conducătorilor ierarhici ai structurilor pe care ace ştia le coordoneaz ă . 

1. Fişele posturilor vor fi elaborate sau modificate, dup ă  
caz, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, în termen 
de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia. 

2. In cazul modificării prezentului Regulament, fi şele 
posturilor se vor actualiza corespunz ător în termen de 30 de zile de la 
data modificării. 

Art. 127. 
Prevederile prezentului Regulament se completeaz ă  cu 

orice alte dispozi ţii legale care privesc organizarea, func ţionarea şi 
atribuţiile Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci. 

Art. 128. 
Conducătorii compartimentelor din cadrul Poli ţiei Locale 

a Municipiului Tecuci sunt obliga ţi să  asigure cunoa şterea şi însuşirea 
de către întregul personal din subordine, a prezentului Regulament. 

Art. 129. 
Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament 

atrage răspunderea disciplinară  prevăzută  de Legea nr. 1 88/ 1999 
privind Statutul func ţionarilor publici, republicat ă, actualizată, cu 
modificările si completările ulterioare. 

Art. 130. 
Prezentul Regulament, care con ţine 6 anexe, intră  în 

vigoare de la data aprob ării sale prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Tecuci şi îşi produce efecte fa ţă  de toţi angajaţii din 
momentul aducerii sale la cunotin ţa acestora. 

Art. 131. 
La data intrării în vigoare a prezentului regulament, se 

abrogă  orice alte dispozi ţii contrare. 
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ANEXA NR. 1 
LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TECUCI 

Articolele din care se compune uniforma po1i ţiti1or locali si durata 
maximă  de uzură . 

Nr. crt. Denumirea articolului Durata maximă  de 
uzură  
- an - 

1 Costumdevară  2 
2 Costumdeiarnă  3 
3 5apcâ pentru costum de var ă  2 
4 5apcâpentrucostumdeiarn ă  3 
5 Basc 2 
6 epcuţă  cu cozoroc 2 
7 Pălărie (femei) 2 
8 Căciulă  3 
9 Cravată  1 
10 Fular 3 
11 Căma ă  1 
12 Căma ă-b1uză  1 
13 Scurtă devânt 2 
14 Pulover 2 
1 5 Costum de intervenţii de vară  2 
16 Costum de intervenţii de iarnă  2 
17 Pelerină  de ploaie 3 
18 Geacă!Scurtă  îmblănită  3 
19 Mănui din piele 3 
20 Pantofi 	de 	vară 	de 	culoare 

neagră  
1 

21 Pantofi 	de 	iarnă 	de 	culoare 
neagră  

2 

22 Ghete/Bocanci 	din 	piele 	de 
culoare neagră  

2 

23 Centura din piele 6 
24 Curea din piele 6 
25 Portcarnet 6 
26 Portbaston din piele 6 
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27 Emblema pentru sapcâ, 	basc, 
căciulă, pălărie si sepcutâ  

1 

28 Ecuson 1 
29 Insignă  pentru piept 1 
30 Portcătue din piele 6 
31 Epoleţi 2 
32 Fes 1 
33 Vestă  1 
34 Tricou 1 

NOTE: 
1. Însemnele distinctive se asigur ă  pentru fiecare articol 

de echipament (haină, căma ă-b1uză, scurtă  de vânt, scurtă  îmblănită , 
pulover, pelerină  de ploaie). 

2. După  expirarea duratei de uzur ă  sau după  încetarea 
raporturilor de muncă, articolele de uniformă  nu pot fi înstrăinate. 
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ANEXA NR. 2 
LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE şI FUNCŢIONARE 

AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TECUCI 

Descrierea uniformei de serviciu, a legitima ţiei de serviciu şi a 
însemnelor distinctive de ierarhizare ale poli ţiştilor locali. 

A. Unforma de serviciu 
Uniforma de serviciu pentru personalul Poli ţiei Locale a 

Municipiului Tecuci este confec ţionată  în varianta vară-iarnă  şi se 
compune din: 

1, 2. Haina/Sacoul se confec ţionează  din stof./terga1 de 
culoare neagră, în varianta de vară, respectiv iarnă. Croiala este 
dreaptă, puţin cambrată  în talie (pentru a acoperi în întregime bazinul). 
Se încheie la un rând de nasturi. Spatele hainei se confec ţionează  din 
două  bucăţi, având cusătura pe mijloc, fară  ş liţ. Are în partea 
inferioară, lateral, două  buzunare ascunse, prev ăzute cu clapă . 
Haina!Sacoul este prev ăzută/prevăzut pe umeri cu platc ă  pentru 
epoleţi. Haina/Sacoul se poart ă  cu cămaşă  de culoare bleu şi cravată  
de culoare neagră . 

Pantalonul, în varianta vară-iarnă, se confecţionează  din 
aceleaşi materiale ca şi haina, fiind de culoare neagr ă, cu vipuşcă  de 
culoare gri inclus ă  în cusătură. Are croiala dreaptă, fară  manşetă , 
lungimea poate ajunge pân ă  la partea superioar ă  a tocului 
încălţămintei, iar lărgimea ei este între 2 1 0-250 mm, în raport cu talia. 
Pantalonul este prev ăzut cu două  buzunare laterale şi un buzunar la 
spate, închis cu clapă  şi nasture. Pantalonul se confec ţionează  cu 
betelie obi şnuită  şi este prevăzut cu 4 găici lungi de 70 mm şi late de 
20 mm, prinse în partea superioar ă  prin cusătura beteliei, iar în partea 
inferioară  prinse cu nasture de format mic, astfel încât pantalonul s ă  
permită  portul centurii a c ărei lăţime este de 50 mm. 

Fusta, în variantă  de vară, se confecţionează , din acelaş i 
material ca şi haina, fiind de culoare neagră . Croiala este dreapt ă, 
lărgimea stabilindu-se în raport cu talia, iar lungimea este de 50 
milimetri sub rotula genunchiului. Se poart ă  în locul pantalonului 
numai la costumul de var ă . 

3,4. Şapca se confecţionează  din acelaşi material cu costumul 
de vară  sau de iarnă, după  caz. Calota şepcii este de form ă  ovală, cu 
distanţa de 20 mm între diametrul l ăţimii şi diametrul lungimii, este 
întinsă  cu ajutorul unei sârme• din o ţel, pentru a- şi menţine forma. 
Banda are diametrul ce rezult ă  din mărimea şepcii şi se confecţionează  
din carton tare. Pe partea exterioar ă  a benzii se aplic ă  o bandă  de 
culoare gri ţesută  cu frunze de stejar. Şapca este c ăptuşită  cu ţesătură  
de culoare asortată  calotei. Cozorocul este de culoare neagr ă, de formă  
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ovalizată , şi se fixează  la şapcă, înclinat. Şapca este prev ăzută  
deasupra cozorocului cu un şnur dublu de culoare neagr ă. Capetele 
şnurului sunt prinse pe linia col ţurilor cozorocului cu câte un buton de 
culoare galbenă . Şapca are aplicat ă, în faţă  - la centru - pe band ă, 
emblema. 

Cozorocul de la şapca directorului executiv al poli ţiei 
locale este prev ăzut cu 3 rânduri de frunze de stejar, pentru şefii de 
servicii cu două  rânduri de frunze de stej ar, pentru şefii de birouri ş i 
compartimente cu un rând de frunze de stej ar, iar pentru func ţionarii 
publici de execuţie acesta este simplu. Frunzele de stejar se 
confecţionează  din metal de culoare gri-argintiu. 

5. Bascul se confec ţionează  din stofă  tip postav, este de 
culoare neagră, iar în lateral, pe partea stâng ă, se aplică  emblema. 

6. Şepcuţa cu cozoroc se confec ţionează  din ţesătură  tip 
bumbac (tercot) de culoare neagr ă. Calota se confecţionează  în clini şi 
are inscripţionat pe mijlocul ei POLIŢIA LOCALA TECUCI. La 
spate este prev ăzută  cu un sistem reglabil de strângere. In fa ţă, sub 
inscripţia POLIŢIA LOCALĂ  TECUCI, este aplicat ă  emblema 
pentru coifură . 

7. Pălăria pentru persoanele de sex feminin se 
confecţionează  din material textil (fetru) de culoare neagr ă; deasupra 
borului se montează  o bandă  pe care se aplic ă  emblema specific ă . 

8. Căciula este de culoare neagră, confecţionată  din stofă  
tip postav, prevăzută  cu două  clape din blană  naturală  de ovine. Clapa 
din faţă  este rotunjită, iar cea din spate formeaz ă  două  urechi laterale, 
prevăzute cu doi nasturi şi o bentiţă  pentru încheierea acestora 
deasupra capului sau sub bărbie. La mijlocul clapei din faţă  se aplică  
emblema. C ăciula este căptuşită  cu ţesătură, asortată  la culoarea 
calotei. 

Pentru şeful Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci, blana 
de la căciulă  este din astrahan (caracul). 

9. Cravata se confec ţionează  din ţesătură  tip mătase şi este 
de culoare neagră . 

10. Fularul se confecţionează  din fire acrilice tip lână, de 
culoare neagră . 

11. Cămaşa se confecţionează  din ţesătură  tip bumbac 
(poplin sau tercot) de culoare bleu; mâneca este scurt ă  sau lungă. Se 
poartă  cu cravată  sub veston sau scurtă  de vânt. 

12. Cămaşa-bluză  se confecţionează  din ţesătură  tip bumbac 
(poplin sau tercot) de culoare bleu, închis ă  la gât şi încheiată  cu 5 
nasturi; în partea superioară  are două  buzunare cu burduf şi clape care 
se încheie cu câte un nasture de format mic. C ămaşa este prevăzută  pe 
umeri cu platcă  pentru epole ţi. Cămaşa-bluză  se poartă  deschisă  la gât 
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(sau cu cravata), cu partea inferioar ă  introdusă  în pantaloni sau în 
fustă . Poate fi purtată  şi sub haină, cu cravată . 

13. Scurta de vânt se confec ţionează  din tercot 
impermeabilizat, de culoare neagr ă. Se poartă  deschisă  la gât, putând 
fi purtată  şi închisă  datorită  croiului cu revere r ăsfânte; se încheie cu 
fermoar pe interior şi la 4 nasturi pe exterior. In partea de jos şi la 
mâneci este prev ăzută  cu elastic. Scurta de vânt este prev ăzută  cu 
două  buzunare oblice ascunse, care se încheie cu fermoar, iar deasupra 
acestora, în partea superioar ă, sunt prevăzute cu banda reflectorizant ă  
de 10 mm. Pe interior, în partea dreapt ă, este prevăzută  cu un buzunar 
care se încheie cu un nasture. Scurta de vânt este prev ăzută  pe umeri 
cu platc ă  pentru epoleţi. Spatele este confec ţionat din 3 părţi, una în 
partea de sus şi două  în partea de jos, prev ăzute cu pense. Lungimea 
trebuie să  depăşească  talia cu 100-120 mm. 

14. Puloverul se confecţionează  din fire acrilice tip lân ă, de 
culoare neagră  cu anchior, cu sau fără  mâneci. Pe spatele mânecii sunt 
prevăzute cotiere din acela şi material. La 5 cm de umeri pe mânec ă  se 
aplică  ecusonul POLIŢIA LOCALĂ  TECUCI. 

15,16. Costumul de intervenţie vară!iamă  este compus din 
bluzon şi pantalon şi se confec ţionează  din material textil (tercot), de 
culoare neagră. Bluzonul este confec ţionat la partea superioar ă  a 
spatelui şi piepţilor cu platcă  matlasată  şi se încheie cu fermoar. Este 
prevăzut cu două  buzunare cu clap ă  pe părţile superioare ale piep ţilor. 
Gulerul este tip tunic ă . Mâneca este prev ăzută  cu manşetă  şi bazoane 
de protecţie în dreptul coatelor. Pe mâneca dreapt ă  se aplică  un 
buzunar cu clap ă . 

Bluzonul este prevăzut cu epoleţi din material fond, fixaţi 
la un capăt în cusătura de îmbinare mânec ă  - umăr. 

Pantalonul are croială  dreaptă, iar la partea inferioară  este 
prevăzut cu sistem de ajustare pentru a fi purtat în ghete/bocanci. In 
regiunea genunchilor şi la partea superioar ă  a reperelor spate este 
prevăzut cu bazoane. Pe betelie sunt aplicate g ăici pentru centură . 

Costumul de intervenţie pentru iamă  este dublat cu 
material neţesut, termoizolant. 

17. Pelerina de ploaie are croiala tip raglan şi este deschisă  
la gât, cu posibilitatea de a fi purtat ă  şi închisă. Se încheie în faţă  la un 
rând cu 4 nasturi ascun şi, iar ajustarea în talie se face cu ajutorul unui 
cordon cu două  catarame din metal sau înlocuitori. Mâneca are croial ă  
raglan. Pelerina este prev ăzută  cu două  buzunare a şezate oblic 
(ascunse) cu nasturi (de 1 70- 1 80 mm lungime şi de 40 mm l ăţime) sub 
guler şi se prinde cu 3 nasturi mici. Gluga este confec ţionată  din 
acelaşi material. 
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Pelerina de ploaie este de culoare neagr ă  şi se 
confecţionează  din material textil impermeabil. In partea stâng ă  sus 
are o bentiţă  cusută  în exterior (lungă  de 100 mm şi lată  de 3 0 mm) ş i 
prinsă  cu un nasture sub rever, pe care se aplic ă  tresele pentru 
jerarhjzare. 

18. Scurta îmblănită  se confec ţionează  din tercot 
impermeabilizat, de culoare neagr ă, uşor matlasată, cu mesada 
detaşabilă, de culoare asortată  cu faţa scurtei. Modelul este tip sport, 
se încheie cu fermoar în interior şi cu butoni în exterior, are guler pe 
gât, prevăzut cu şnur ascuns. 

In talie şi în partea de jos, pentru ajustare pe corp, este 
prevăzută  tot cu şnur ascuns. Lateral (stânga/dreapta), în partea de jos, 
sunt dispuse două  buzunare aplicate, drepte, cu clape care se încheie 
cu nasturi. In partea de sus (stânga-dreapta) va fî prev ăzută  cu 
buzunare drepte cu clape care se închid cu nasturi. 

Pe clapa buzunarului de sus, din partea stâng ă, este 
prevăzută  o bentiţă  (1 00 mm lungime şi 30 mm lăţime) cusută  în 
partea dinspre umăr şi prinsă  cu un nasture în partea interioar ă, pe care 
se aplică  tresele de ierarhizare. 

Scurta îmblănită  este prevăzută  cu platcă  pentru epoleţi. 
Lărgimea scurtei îmbl ănite se stabile şte în raport cu talia, acoperind în 
întregime bazinul. 

19. Mănuşile sunt din piele de culoare neagr ă . 
20, 21.Pantofii sunt din piele de culoare neagr ă, prevăzuţi cu 

bombeuri, fară  ornamentaţie, şi se încheie cu şireturi. Pentru sezonul 
de vară  se pot confec ţiona pantofî perforaţi, iar pentru femei ace ştia 
pot avea decupaj. 

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

23. Centura este de culoare neagr ă, fară  diagonală, are 
lăţimea de 50 mm şi se încheie cu o cataramă  din metal de culoare 
argintie. Pentru cei din domeniul rutier centura este de culoare alb ă, 
fără  diagonală, are l ăţimea de 50 de mm şi se încheie cu o cataramă  
din metal de culoare argintie. 

24. Cureaua este din piele de culoare neagr ă . 
25. Portcarnetul se confec ţionează  din piele sau din 

înlocuitori, de culoare neagr ă, şi se compune din două  feţe prinse 
printr-un burduf. Partea din spate se rabateaz ă  sub formă  de capac şi 
se încheie în faţă  printr-un buton sau tic-tuc. Se poart ă  fîxat pe centură  
prin două  găici. 

26. Portbaston din piele 
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27. Emblema se aplică  pe articole de coifur ă  de către 
personalul Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci cu drept de a purta 
uniformă . Se confecţionează  din metal de culoare argintie sau material 
textil pe fond bleu, de form ă  ovală, cu diametrul de 40 de mm, la 
mijloc având stema României, încadrat ă  cu frurize de stejar. 

Pentru şeful Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci 
emblema este încadrat ă  cu 3 rânduri de frunze de stejar, este bombat ă , 
având în centrul s ău stema României, şi are imprimată  în relief, în 
partea superioar ă, inscripţia de culoare alb ă  ROMANIA, iar în 
partea inferioară  POLIŢIA LOCALĂ  TECUCI. 

28. Ecusonul pentru mânec ă  se confecţionează  din material 
textil, pe fond de culoare bleu, având în partea superioar ă  inscripţia 
POLIŢIA LOCALA il, sub care este trecut numele localit ăţii 
TECUCI, la mijloc stema României, încadrat ă  cu un rând de lauri, 

iar în partea inferioar ă  se scrie ROMANIA. Se poart ă  pe braţul 
stâng de către întregul personal cu drept de uniform ă  şi se aplică  la 5 
cm de cusătura umărului. 

29. Insigna pentru piept se confec ţionează  din metal, pe 
fond de culoare bleu, având în partea superioar ă  inscripţia POLIŢIA 
LOCALĂ , sub care este trecut numele localit ăţii TECUCI, la 
mijloc stema României, încadrat ă  cu un rând de lauri, iar în partea 
inferioară  se înscriu numărul matricol şi inscripţia ROMANIA. 

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

31. Portcătuşe din piele. 
32. Fesul se confec ţionează  din fire acrilice de culoare 

neagră . 
33. Vesta multifuncţională  se confecţionează  din material 

textil de culoare neagr ă . 
34. Tricoul se confecţionează  din tricot de bumbac de 

culoare neagră. Croiala este cu guler sau la baza gâtului, are mâneca 
scurtă  şi este prevăzut pe umeri cu epoleţi din material fond. 

B. Legitimatia de serviciu 
Legitimaţia de serviciu se confec ţionează  din imitaţie de 

piele (ecologic ă), cu dimensiunile de 200 x 80 mm, cu deschidere pe 
verticală, cuprinzând următoarele menţiuni: 
a) rândul întâi central - tricolorul României, încadrat într-un chenar 
dreptunghiular cu dimensiunile de 5 x 65 mm; 
b) în partea de sus central, rândul al doilea - ROMANIA, sub 
denumirea ţării - JUDEŢUL GALAŢI; 
c) rândul al treilea - MUNICIPIUL TECUCI; 
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d) rândul al patrulea, aliniat stânga - POLIŢIA LOCALĂ ; 
e) rândul al patrulea, aliniat s ţânga LEGITIMAŢIE; 
f) rândul al cincilea categoria de personal din care face parte 
deţinătorul (POLIŢIST LOCAL/FUNCŢIONAR PUBLIC); 
g) rândul al şaselea aliniat stânga - num ărul legitimaţiei; 
h) după  aceasta se înscriu, unele sub altele, numele şi prenumele 
deţinătorului, numărul matricol, data emiterii legitima ţiei, semnătura 
şefului poliţiei locale din care face parte de ţinătorul şi ştampila 
structurii; 
i) în colţul din dreapta jos va fi aplicat ă  fotografia deţinătorului; 
j) în partea inferioară  a legitimaţiei se alocă  6 spaţii orizontale pentru 
aplicarea vizelor anuale care se semneaz ă  de către şeful poliţiei locale. 
Fotografia titularului utilizată  are dimensiunile de 3 cm x 4 cm şi este 
executată  color (în uniforma de serviciu/sau într-o ţinută  decentă , 
pentru persoanele încadrate în poli ţia locală  care nu poartă  uniformă). 

C. Însemnele distindive de ierarhizare 
In raport cu funcţiile îndeplinite, însemnele distinctive de 

ierarhizare au urm ătoarele forme şi mărimi: 
a) directorul executiv al Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci - 3 stele 
tip octogon metalice sau textile, cu l ăţimea de 25 mm, de culoare gri-
argintiu, aşezate pe epolet; 
b) seful de serviciu - o stea tip octogon metalic ă  sau textilă, cu lăţimea 
de 25 mm, de culoare gri-argintiu, a şezate pe epolet; 
c) şeful de birou - 3 trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, 
în formă  de V, cu l ăţimea de 5 mm, aşezate paralel pe epolet, având 
între ele o distanţă  de 3 mm; 
d) funcţionarul public superior - dou ă  trese din metal sau textil, de 
culoare gri-argintiu, în form ă  de V, cu lăţimea de 5 mm, aşezate 
paralel pe epolet, având între ele o distan ţă  de 3 mm; 
e) funcţionarul public principal - o tres ă  din metal sau textil, de 
culoare gri-argintiu, în form ă  de V, cu l ăţimea de 5 mm, aşezată  pe 
epolet; 
f) funcţionarul public asistent - epolet f ără  tresă . 

D. SIGLA POLI ŢIEI L OCALE A MUNICIPIUL UI TECUCI 
Sigla POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TECUCI 

este unică, reprezentativ ă  şi sintetizează  autoritatea administra ţiei 
publice locale. 

Sigla, este reprezentat ă  sub formă  de scut cu col ţurile 
rotunjite prin arce de cerc orientate spre interior, într-o parti ţiune 
unică. Fondul este de culoare albastru, cu o bordur ă  neagră  ce 
defineşte conturul întregului ansamblu. 

Me 



În interiorul formatului, în partea superioar ă  sunt înscrise 
cuvintele POLITIA LOCALA, iar sub ele, la mijloc TECUCI, ca 
denumire a municipiului, cu majuscule de culoare alb ă . 

In porţiunea central ă  este poziţionată  stema României, 
încadrată  cu frunze de laur. 

In partea inferioar ă  a siglei este înscris cuvântul 
ROMANIA. 
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ANEXA NR. 3 
LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TECUCI 

ANGAJAMENT DE SERVICIU 
pentru func ţionarii publici care ocupa func ţii publice 

Specifice de poli ţist local 

Subsemnatul 	 , 	fiul 	lui 
si al 	 , născut la data de 
în localitatea 	- 	- 

judeţul 	 , 	dorniciliat în 	 , str. 
nr. , bloc , sc., et. _____, ap. 

posesorul actului de identitate seria _______, nr.  
eliberat de  la data  
CNP , poliţist local, în cadrul Politiei Locale a 
Municipiului Tecuci, am luat cuno ştinţă  de drepturile si obligaţiile ce-
mi revin (prev ăzute mai jos) si mă  oblig să-mi desfăşor activitatea în 
cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci pe o perioada de 5 (cinci) 
ani. 

In cazul în care raportul de serviciu înceteaz ă  potrivit art. 97, lit. 
,,b, ,,d i ,,e, ale art. 98, alin.(1), lit. ,,f i ,,g sau ale art. 99, alin. 
(1), lit. ,,d, din Legea Poli ţiei Locale nr. 155/2010, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare, înainte de împlinirea 
termenului prevăzut mă  oblig să  restitui contravaloarea cheltuielilor 
efectuate pentru formare ini ţială  i/sau perfec ţionare, precum şi, după  
caz, drepturile salariale primite pe perioada perfec ţionării, calculate în 
condiţiile legii proporţional cu perioada rămasă  până  la împlinirea 
termenului. 

Semnătura 
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ANEXA NR. 4 
LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TECUCI 

Condiţiile specifice de organizare şi de desfăşurare a 
concursului sau a examenului pentru ocuparea func ţiilor publice 
specifice de poliţist local vacante din cadrul Poli ţiei Locale a 
Municipiului Tecuci. 

Persoana care se înscrie la concurs în vederea numirii în 
funcţia publică  specifică  de poliţist local, în cadrul Poli ţiei Locale a 
Municipiului Tecuci, indiferent de ras ă, naţionalitate, sex, religie, 
avere sau origine social ă, trebuie s ă  îndeplinească  toate condi ţiile 
generale prevăzute pentru func ţionarii publici şi următoarele condi ţii 
specifice de ocupare a func ţiei publice pentru care se organizeaz ă  
concurs: 

- 	 a) să  aibă  vârsta minimă  de 22 ani, înălţime minim 1,80 m; 
b) să  fie declarat apt din punct de vedere psihologic şi medical 

de către cabinetul de medicină  a muncii care se afl ă  în relaţie 
contractuală  cu Poliţia Locală  a Municipiului Tecuci, la data susţinerii 
concursului; 

c) să  posede permis de conducere, categoria B cel pu ţin; 
d) să  aibă  domiciliul pe raza Municipiului Tecuci; 
e) să  aibă  condiţie fizică  adecvată  funcţiei publice specifice, 

dovedită  prin promovarea aptitudinii sportive, evaluat ă  conform 
metodologiei de mai jos: 

Metodologie: 
Probele se evalueaz ă  cu calificative: ADMIS sau RESPINS. 
Toate probele se execut ă  o singură  dată . 
Nesusţinerea unei probe sau abandonul echivaleaz ă  cu 

retragerea din concurs. 
In urma desfăşurării probelor de aptitudini fizice nu se admit 

contestaţii. 
In cazul în care candidatul este respins, la o eventual ă  

prezentare la un alt concurs, nu sunt luate în considerare probele în 
care acesta a fost admis. 

Nota minimă  de promovare a fiec ărei probe sportive este 7. 
A. Probe sportive: 

- rezistenţă : - 1000 m bărbaţi; 
-800mfemei; 	 . 

- viteză : 	- 50 m bărbaţi; 
-4Omfemei; 

- flexie abdominală ; 
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B. Normele şi baremele 
1.Proba de rezisten ţă  se execută  cu startul din picioare în serii 

de câte zece concuren ţi contra cronometru. 

REZISTENŢĂ  1000m 
BĂRBAŢI 

NOTE   GRUPE DE VÂRSTĂ  
TIMP NlI N/II N/III N/IV N/V N/VI 
340 10  
Y45 59  9,5  
350 9 
355 8,5  
400 8 
4 5 05 11  7,5 10  
410 7 	• 9,5  
415 6,5 9 
4 ' 2055 6 8,5  
425 5 9 5 8 
4 5 3055  5 7,5 10  
4 5 35 19  4 5 5 7 9,5  
440 4 6,5 9 
445 3,5 6 8,5  
450 3 5,5 8 
455 2,5 5 7,5 10  
50O 2 4 9 5 7 9,5  
505 1 9 5 4 6,5 9 
510 1 3 9 5 6 8 9 5 
515 _______ 3 5 5 5 8 
520  2,5 5 7,5 10  
525  2 4,5 7 9,5  
530  19 5 4 6 5 5 9 
535  1 3 5 5 6 8 9 5 
540  3 5 5 5 8 
545  2,5 5 7,5 10 

•550 	...  2 4,5 7 9,5 
555  1,5 4 6,5 9 
6OO ________ ________ 1 3 5 5 6 8,5 
605  3 5 5 5 8 
6lO  25 5 5 7,5 
615  2 4,5 7 
620  1,5 4 6 5 5 
625  1 3,5 6 



630  3 5,5 
6 ~ 35 51  2,5 5 
640  2 4 5 5 
6 ~ 45 15  1,5 4 
65O  1 3 5 5 
6 1 55 11  3 
700  21 5 
T05 55  2 
7lO  1,5 
7lS  1 

REZISTENŢĂ  800m 
FEMEI 

NOTE   GRUPE DE VÂRSTĂ  
TIMP N/I NlII N/III N/IV NIV N/VI 

3 ' 4055 10  
3 ' 45 11 9,5  
350 9  
355 8,5  
400 8  
405 7,5 10  
4.10• 7 . 9,5  
415 6 5 5 9  
4 9 2015  6 8 5 5  
4 1 25 51  5 5 5 8  
430 5 7,5 10  
435 	. 4,5 . 	 • 	 :, 9,5  
440 4 6 1 5 9  
445 3 9 5 6 8,5  
450 3 5,5 8  
4 1 55 11  2,5 5 7 1 5 10  
SOO 2 4 9 5 7 9 1 5  
5 ' 05 95 1 1 5 4 6 9 5 9  
5  5  1 F 1 3,5 6 8,5  
515  3 5,5 8  
520  25 5 5 	. 7,5 10  
525 	:  2 4,5 • 	7 	• 	 • 9,5  
530  1,5 4 6,5 9  
535  1 3 5 5 6 8 1 5  
540  3 5 5 5 8  
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545  2,5 5 7,5 10 
550  2 4,5 7 9,5 
555  1,5 4 6,5 9 
6OO  1 3,5 6 8,5 
605  3 5,5 8 
61O  2,5 5 7,5 
615 _______ _______ _______ 2 4,5 7 
620  1,5 4 6,5 
625  1 3,5 6 
630  3 5,5 
635 ________ ________ ________ ________ 2,5 5 
640  2 45 5 
645  1,5 4 
650  1 3,5 
655  3 
7OO _______ _______ _______ _______ ________ 2,5 
7OS  2 
7lO ________ ________ ________ ________ ________ 1,5 
7lS  1 

NOTĂ: 
N/I - 	până  la 30 de ani; 
N/II - 	31-35ani; 
N/III - 	36 - 40 ani; 
N/IV - 	41-45ani; 
N/V - 	46-50ani; 
N/VI - 	peste 50 de ani. 

2. Proba de viteză  se execută  cu startul din picioare, câte doi 
concurenţi contra cronometru. 

VITEZĂ  SOm 
BĂRBAŢI 

NOTE   GRUPE DE VÂRSTĂ  
TIMP N/I N/II N/III N/IV N/V N/VI 
6,855 10  
6,955 9,5  
7 5 0 9 
7,V9 8,5  
7,2 8 
7,3 7,5 1 	10  
714 . 	 7 9,5  
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7,5 6,5 9 
7,6 55 6 8,5  

7J5  5,5 8 

7,8 5 7,5 10  

7, 9
11 4,5 7 9 1 5 

8,0 4 6,5 9 
8,1 3,5 6 8,5  
8 92 3 5 5 5 8 

8,3 2,5 5 7,5 10  
8,451 

2 4,5 7 9,5  
8,5 1 1 5 4 6 1 5 9 
8 1 6 1 3,5 6 8,5  
Ull 

_________ 3 5 9 5 8 

8 9 8
1, 

________  2,5 5 7 9 5 10  

8,9 _________ 2 4,5 7 9 1 5 
9,011 

________  1,5 4 6 1 5 9 
9 1 1

1, 
 1 3,5 6 8,5  

9,2 _________ 3 5,5 ________  8 

9,3  2 1 5 5 7,5 10 

9,4 ________ ________ 2 4,5 7 9,5 

9,5 ________ ________ 1,5 4 6,5 9 
9,6 ________ ________ 1 3,5 6 8,5 

9,7 ________ ________ ________ 3 5,5 8 

9,8  2 5 5 5 7 1 5 
9,9 1. 1 

________ ________ ________ 2 4,5 7 

10,0 ________ ________ ________ 1,5 4 6,5 

10,1 ________ ________ ________ 1 3,5 6 

10,2  3 5 1 5 

10 1 3  2,5 5 
10,4 ________ ________ ________ ________ 2 4,5 

10,5 ________ ________ ________ ________ 1,5 4 

10,6 ________ _________ ________ ________ 1 3,5 

10,7 ________ ________ ________ ________ ________ 3 

10,8 ________ _________ ________ ________ ________ 2,5 

10,9 _______ _______ _______ _______ _______ 2 

11,0  1,5 

11,1  1 
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VITEZĂ  40m 
FEMEI 

NOTE   GRUPE DE VÂRSTĂ  
TIMP NlI N!II N/III N/IV NIV N/VI 
6,8 10  
6, 911 9,5  
7,0 9 
7,1 8,5  
7,2 8 
7,3 7,5 10  
7,4 7 9,5  
7,5 6,5 9 
7,F 6 8,5  
7,751  5 1 5 8 
7,8 5 7,5 10  
7,9 4 1 5 7 9 9 5 
8MI, 4 6 5 5 9 
8,1 3 9 5 6 8,5  
8 52 3 5 1 5 8 
8,V 2,5 5 71 5 10  
8,4 2 4,5 7 91 5 
8 5 5

11 1 5 5 4 6,5 9 
8 1 6 1 3 1 5 6 8,5  
8 1 T

, 
________  3 5 1 5 8 

8,8  2,5 5 7,5 10  
8,9 ________ 2 4,5 • 7 9 1 5 
9,0 ________ 1,5 4 6,5 9 
9,111  1 3 9 5 6 8 1 5 
9,211 ________ ________ 3 5 1 5 8 
9 5 3  21 5 5 7 1 5 10 
9,4 ________ ________ 2 4,5 7 9,5 
9,5  1,5 4 6 1 5 9 
9,6  1 3 1 5 6 8,5 
9,7 ________ ________ ________ 3 5,5 8 
918  ________ ________ ________ 2,5 5 7,5 
9,9  2 4 1 5 7 
1010  1 1 5 4 6,5 
10,1  1 3,5 6 
10,2  3 5,5 
10,3  2,5 5 
10 14  2 4,5 



10,5 19 
________  ________ ________ ________ 1,5 4 

10,6 ________ ________ ________ ________ 1 3,5 
10,7 ________ ________ ________ ________ ________ 3 
10,8 ________ ________ ________ ________ ________ 2,5 
10,9 _______ _______ _______ _______ _______ 2 
11,0  1,5 
11,1  1 

NOTĂ: 
N/I - 	 până  la 30 de ani; 
N/II - 	 31-35ani; 
N/III - 	 36-40ani; 
N/IV - 	 41-45ani; 
N/V - 	 46 - 50 ani; 
N/VI - 	 peste 50 de ani. 

3. Proba de flexie abdominal ă  se execută  din poziţia culcat pe 
spate, cu mâinile la ceafă  şi sprijin în picioare, timp de două  minute 
fără  pauze, câte un concurent contra cronometru. 

FLEXII ABDOMINALE 
BĂRBAŢI 

NOTE   GRUPE DE VÂRSTĂ  
TIMP N/I N/II N/III N/IV NIV N/VI 

50 10  
49 9 5 5 
48 9 
47 8,5  
46 8 
45 7,5 10  

.44. •• 7 •• 9,5  
43 6,5 9 
42 6 8 1 5 
41 5,5 8 
40 5 7,5 10  

• 	 .39• 4,5 • 	 7••• 9,5  
38 4 6,5 9 
37 3,5 6 8,5  
36 3 5 5 5 8 
35 2 5 5 5 7 9 5 10  
34 2 4 9 5 7 9,5  
33 1,5 4 6 5 5 9 

M. 



32 1 3,5 6 8,5  
31  3 5,5 8 
30  25 5 5 7,5 10  
29  2 4,5 7 9,5  
28  1,5 4 6,5 9 
27  1 3 5 5 6 8,5  
26  3 5,5 8 
25  29 5 5 7,5 10 
24  2 4,5 7 9,5 
23  1,5 4 6 9 5 9 
22  1 3 5 5 6 8,5 
21  3 5,5 8 
20  2,5 5 7,5 
19  2 4 5 5 7 
18  1 5 5 4 6,5 
17  1 3,5 6 
16  3 5,5 
15  2,5 5 
14  2 4,5 
13  1,5 4 
12  1 3,5 
11  3 
10  2,5 
9  2 
8  1,5 
7  1 

FLEXII ABDOMINALE 
FEMEI 

NOTE   GRUPE DE VÂRSTĂ  
TIMP N/I N/II N/III N/IV N/V N/VI 

50 10  
49 9 1 5 
48 9 
47 8 5 5 
46 8 
45 7,5 10  
44 7 	... 9 9 5 
43 6,5 9 
42 6 8 5 5 
41 5,5 8 



40 5 7,5 10  
39 4 5 5 7 9,5  
38 4 6,5 9 
37 3,5 6 8,5  
36 3 5,5 8 
35 2,5 5 7,5 10  
34 2 4 5 5 7 	. 9,5  
33 1 1 5 4 6 9 5 9 
32 1 3,5 6 8,5  
31  3 5,5 8 
30  2,5 5 7 5 5 10  
29  2 4 5 5 7 9,5  
28  1 5 5 4 6 5 5 9 
27  1 3,5 6 8 5 5 
26  3 5,5 8 
25  2,5 5 7,5 10 
24  2 4 9 5 7 9 1 5 
23  1 5 5 4 6,5 9 
22  1 3,5 6 8,5 
21  3 5,5 8 
20  2,5 5 7,5 
19  2 4,5 7 
18  1 5 5 4 6,5 
17  1 3 9 5 6 
16  3 5,5 
15  25 5 5 
14  2 4,5 
13  1 9 5 4 
12  1 3,5 
11  3 
10  255 
9  2 
8  195 
7  1 

NOTĂ: 
N/I - 	 până  la 30 de ani; 
N/II 1 - 	 31-35ani; 
N/III - 	 36-40ani; 
N/IV - 	 41-45ani; 
N/V - 	 46-50ani; 
N/VI - 	 peste 50 de ani. 
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ANEXA NR. 5 
LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TECUCI 

Norme de dotare cu armament si mijloace specifice de protec ţie 
a po1iţiti1or locali. 

Nr. Denumirea materialelor U/M Criterii de dotare si mod 
crt.  de repartizare 

1 Pistol Cpl. Câte unul pentru fiecare 
poliţist local cu atribu ţii în 
domeniul asigurării ordinii 
i liniştii publice 

2 Pistol cu muniţie neletală  Cpl. Câte unul pentru 40-60 % 
din efectivele de poli ţişti 
locali 	cu 	atribuţii 	în 
domeniul asigurării ordinii 
si 	liniştii 	publice 	care 
desfă oară 	activităţi 	de 
pază, ce execută  misiuni 
cu un grad scăzut de risc. 

3 Cartus pentru pistol Buc. Câte 	24 	pentru 	fiecare 
pistol. 

4 Cartus 	pentru pistolul 	cu Buc. Câte 	30 	pentru 	fiecare 
gaze  pistol cu gaze. 

5 Baston pentru autoapărare Buc. Câte unul pentru fîecare 
poliţist local cu atribu ţii în 
domeniul asigurării ordinii 
i liniştii publice 

6 Baston cu soc electric Buc. Câte unul pentru 40-60 % 
din efectivele de po11 ţiti 
locali 	cu 	atribuţii 	în 
domeniul asigurării ordinii 
i liniştii publice 

7 Portbaston Buc. Câte unul pentru fîecare 
baston din cauciuc 

8 Cătue pentru mâini Buc. Câte 	o 	pereche 	pentru 
fîecare 	poliţist 	local 	cu 
atribuţii 	în 	domeniul 
asigurării ordinii si liniştii 
publice 

9 Portcătue Buc. Câte una pentru 	fîecare 
cătue 
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10 Pulverizator de mân ă  cu Buc. Câte unul pentru fiecare 
substanţă  iritant - lacrimo- poliţist local cu atribuţii în 
genă  domeniul asigurării ordinii 

i 	liniştii publice, poli ţist 
local 	cu 	atribuţii 	în 
domeniul 	circulaţiei 	pe 
drumurile publice 

11 Vestă  (ham) cu elemente Buc. Câte unul pentru fiecare 
reflectorizante poliţist local cu atribuţii în 

domeniul 	circulaţiei 	pe 
drumurile publice 

12 Costum (bluză  + pantaloni) Cpl. Câte unul pentru fiecare 
de protec ţie împotriva ploii, poliţist local cu atribuţii în 
cu elemente reflectorizante domeniul 	circulaţiei 	pe 

drumurile publice 
13 Costum de protec ţie pentru Cpl. Câte unul pentru fiecare 

iarnă 	(scurtă 	matlasată 	si poliţist local cu atribu ţii în 
pantaloni) domeniul ordinii si liniştii 

publice, 	precum 	si 	în 
domeniul 	mediului, 	care 
execută  misiuni în teren 

14 Costum de protec ţie pentru Cpl. Câte unul pentru fiecare 
vară  (bluză  + pantaloni) poliţist local cu atribu ţii în 

domeniul ordinii si liniştii 
publice, 	precum 	ş 	în 
domeniul 	mediului, 	care 
execută  misiuni în teren 

1 5 Mănui albe Per. Câte 	o 	pereche 	pentru 
fiecare 	poliţist 	local 	cu 
atribuţii 	în 	domeniul 
circulaţiei 	pe 	drumurile 
publice 

16 Scurtă  reflectorizantă  Buc. Câte una pentru fiecare 
poliţist local cu atribu ţii în 
domeniul 	circulaţiei 	pe 
drumurile publice 

17 Vestă 	pentru 	protec ţie Buc. Câte una pentru fiecare 
împotriva fligu1ui poliţist local cu atribuţii în 

domeniul 	circulaţiei 	pe 
drumurile 	publice 	care 
execută  misiuni în teren 

18 Fluier Buc. Câte unul pentru fiecare 
poliţist local cu atribuţii în 



domeniul ordinii si liniştii 
publice, 	al 	circulaţiei 	pe 
drumurile publice, precum 
i 	în 	domeniul 	pazei 

bunurilor 	care 	execută  
misiuni în teren 

19 Radiotelefon portabil Cpi. Câte unul pentru fiecare 
poliţist local cu atribu ţii în 
domeniul ordinii si 1initii 
publice, 	al 	circulaţiei pe 
drumurile publice,personal 
contractual cu atribu ţii în 
domeniul pazei bunurilor 
i obiectivelor de interes 

local care execută  misiuni 
20 Portcamet Buc. Câte unul pentru fiecare 

poliţist 	local/personal 
contractual cu atribu ţii în 
domeniul pazei bunurilor 
i obiectivelor de interes 

local care execut ă  misiuni 
în teren 

21 Uniformă  de serviciu Cpl. Câte una pentru fiecare 
poliţist local/personal con- 
tractual 	cu 	atribuţii 	în 
domeniul pazei bunurilor 
i obiectivelor de interes 

local 
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