
ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE

ORAŞUL TĂŞNAD
PRIMĂRIA

ANUNT CONCURS

Primaria orasului Tasnad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei
funcţii publice de execuţie vacante de POLITIST LOCAL clasa 1grad profesional
DEBUTANT din cadrul Biroului de Politie Locala al Aparatului de Specialitate a
Primarului oras Tasnad, judetul Satu Mare
. Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele: Condiţiile prevăzute de art.465
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Condiţii de participare la concurs:
Condiţii generale:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical şipsihologic să exercite o funcţie publică;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege

pentru ocuparea funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea

funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra

statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care
împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de falsori a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia
situaţiei în care a intervenitr eabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau
dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fostinterzis dreptul de a ocupa o funcţie public sau de a exercita profesia ori
activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească
definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie public sau nu i-a încetat contractul individual
de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
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k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile
prevăzute de legislaţia specifică
Condiţii specifice:
- studii necesare: studii universitare de licenta, absolvite cu diploma de licenta;
studii juridice sau studii economice.
- cunoştinţe operare calculator - nivel mediu, dovedite cu documente care sa ateste

detinerea acestor competente, emise in conditiile legii.
-carnet de conducere categoria B
Vechime in specialitate- nu este cazul
DOSARUL DE CONCURS:
1). formularul de înscriere - se pune la dispozitie de catre biroul rei. cu publicul.

2) curriculum vitae, modelul comun european;
3) copia actului de identitate;
4) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă

efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
5) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul

administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice, după caz;- nu este cazul

6) copia car-netului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator
pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

7) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului;

8) cazierul judiciar;
9) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau

lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
1O.Aviz psihologic care atesta ca este apt psihologic pentru functia publica de
executie din cadrul politiei Locale

(J!' 1) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) pct 6.) este prevăzut
în anexa nr. 2D. (Modelul de adeverinta se pune la dispozitie de catre Biroul relatii
cu publicul)

(jI\2) Adeverinţele care au un altformat decât cel prevăzut la alin. (J!'1) trebuie să
cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel
puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor
solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii,
vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii
Publice.

(3) Copiile de pe actele prevăzute): se prezintă în copii legalizate sau însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către
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secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la Pct. 3), care se
poate transmite şi în format electronic,

(4) Documentul prevăzut la pct. 8) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria
răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a
solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la
autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de
concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu
mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului
administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la
concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică
competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii
aprobate la nivel instituţional.

Concursul se va organiza la sediul Primariei orasului Tasnad, judetul Satu Mare, in
data de 10 ianuarie 2020, orele 12,00 - proba scrisa;
Interviul se sustine de regula in termen de 5 zile lucratoare de la sustinerea probei
scrise;( data se va anunta ulterior)
Dosarele se vor depune în perioada 09.12.2019-30.12 ..2019 la sediul Primariei
Tasnad, judetul Satu Mare;
Selecţia dosarelor se va face in maxim 5 zile lucratoare de la expirarea termenului de

depunere a dosarelor;( 31.12.2019-07.01.2020)
Date de contact:Primaria oras Tasnad tel 0261/825860
Bibliografie.
: -Constitutia Romaniei;
-OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
-Legea nr.155/2010 a Politiei locale, republicata;
-Hotarirea nr. 611/2008 - pentru aprobarea normelor privind organizarea si
dezvoltarea carierei functionarilor publici;
-Legea nr.60/1991 - privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr.6111991 - pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de
convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
-HG nr. 1332120 1O - privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si
functionare a politiei locale;
-OUG nr.2/200 1 - privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;
-Codul Penal - Infractiunea - art.15-17 Incaierarea - art.198;
Furtul - art.228
Furtul calificat - 229;Distrugerea - art.253 ;Distrugerea calificata - art.2S4;
Distrugerea din culpa - art.2SS;Ultrajul- art.257;lnfractiuni de serviciu - art.295-
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309;Infractiuni de coruptie -art.289-294;Infractiuni contra ordinii si linistii publice -
art.367-375;
-oua nr.195/2002 - privind circulatia pe drumurile publice, republicata si
actualizata;
-Hotararea nr.139112006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG
nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.
Notă: Orice referire la forma republicată indică ultima republicare din Monitorul
Oficial, urmată sau nu de modificări şi completări ulterioare, în vigoare la data
concursul ui.
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FIŞA POSTULUI
Nr. _

Informaţii generale privind postul:
Denumirea postului: POLITIST LOCAL-debutant
Nivelul postului: funcţionar public de executie.
Scopul principal al postului: asigurarea ordinii şi liniştii publice si a sigurantei rutiere.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:
Studii de specialitate: studii universitare de licenta, absolvita cu diploma de licenta sau
echivalenta
Perfecţionări (specializări): forme de perfectionare profesionala in domeniul de activitate,
organizate de institutii abilitate, potrivit legii.
Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel mediu dovedite cu documente care atesta
detinerea acestor competente, emise in conditiile legii ..
Limbi străine: Nu este cazul
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitatea de implementare, capacitatea de a re-
zolva eficient problemele, capacitatea de asumare a responsabilităţi lor, capacitatea de auto-
perfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite, capacitatea de analiză şi sinteză, crea-
tivitate şi spirit de iniţiativă, capacitatea de planificare şi de a acţiona strategic, capacitatea de
a lucra independent, capacitatea de a lucra în echipă, competenţă în gestionarea resurselor
alocate.
Cerinţe specifice: delegari, detasari, disponibilitate pentru lucru in ture si schimburi de zi si
noapte si la un program de lucru prelungit, permis de conducere categoria B.
Competenţa managerială: Nu este cazul

Atribuţiile postului:
Poliţistul local răspunde de asigurarea ordinii şi liniştii publice, a respectării regulilor de

convieţuire socială, curăţenie urbană pe raza unitatii administrativ teritoriale Tasnad. Îşi des-
făşoară activitatea conform prevederilor Legii 155/2010, H.G 1332/20102. Execută serviciul î

pe sectoarele repartizate, în schimburi, îndeplinind atribuţiile din fişa postului, cu respectarea
prevederilor legale şi a HCL în vigoare în baza Legii 15512010, H.G 133212010, astfel:
1. Drepturi şi obligaţii:

1. Are dreptul să efectueze control preventiv asupra persoanei şi/sau bagajului acestia în
următoarele situaţii: există indicii clare că s-a săvârşit, se săvârşeşte sau se pregăteşte săvârşi-
rea unei infracţiuni sau persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care
este interzis accesul cu arme, produse ori substanţe periculoase;

2. Are dreptul să invite la sediul poliţiei locale persoanele a căror prezenţă este necesară
pentru îndeplinirea atribuţiilor, prin aducerea la cunoştinţă, în scris, a scopului şi a motivului
invitaţiei;

3. Are dreptul să legitimize şi să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile
legale ori despre care sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilicită;

4.Are dreptul să solicite sprijinul cetăţenilor pentru identificarea, urmărirea, prinderea per-
soanelor care au comis fapte de natură contravenţională sau penală;

5. În cazul infracţiunilor flagrante, are obligaţia de a imobiliza făptuitorii, de a lua măsuri
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II. Atribuţii generale
I.Să cunoască şi să respecte prevederile legale ce reglementează activitatea de asigurare a

ordinii şi liniştii publice, regulile de convieţuire socială, curăţenie stradală şi comerţ stradal,

pentru conservarea locului faptei, de a identifica martorii oculari, de a sesiza imediat organele
competente şi de a preda făptuitorul, pe bază de proces verbal, în vederea continuării cercetă-
rilor;

6. Are dreptul să constate contravenţii şi să aplice, în condiţiile legii, sancţiunile pentru
contravenţiile privind ordinea şi liniştea publică, curăţenia în localităţi, regulile de comert
stradal sau alte contravenţii pentru care li se stabilesc asemenea competenţe, prin legi, hotarâri
ale Guvernului sau ale consiliilor locale;

7. Are dreptul să poarte şi să folosească, în condiţiile legii şi numai în timpul serviciului,
armamentul şi muniţia, precum şi celelalte mijloace de apărare şi intervenţie din dotare;

8. Are dreptul să conducă la sediul politiei locale orice persoană care, prin acţiunile ei, pe-
riclitează integritatea corporală, sănătatea sau viaţa altor persoane, ordinea publica sau alte
valori sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale, a căror identita-
te nua putut fi stabilită în condiţiile legii şi să prezinte un raport scris în legătură cu motivele
conducerii persoanei respective la sediul politiei; verificarea situaţiei acestor categorii de per-
soane şi luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 12 ore din momentul de-
pistării, ca măsură administrativă;

9.Are dreptul' să circule gratuit, pe baza legitimaţiei de serviciu, în timpul serviciului, în
zona de competenţă, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor
misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;

10.Are dreptul să folosească forţa, în condiţiile legii, proporţional cu starea de fapt care
justifică utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispoziţiilor pe care le-a dat în exercitarea
atribuţiilor de serviciu;

II.Are obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, prevăzute
de Constituţia României, republicată şi de Convenţia pentru apărarea dreptului omului şi a
libertăţilor fundamentale, principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei, preve-
derile legilor şi a hotărâri lor de guvern şi a consiliului local;

12. În exercitarea atribuţiilor de serviciu, este obligat să îşi dec1ine, în prealabil, calitatea şi
să prezinte insigna de poliţist şi legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care rezulta-
tul acţiunii este periclitat; la intrarea în acţiune sau la începutul intervenţiei ce nu suferă amâ-
nare, poliţistul local are obligaţia să se prezinte, iar după încheierea oricărei acţiuni sau inter-
venţii să se legitimize şi să declare funcţia şi unitatea de poliţie locală din care face parte;

13. Are obligaţia să intervină şi în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la
dispoziţie, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, în raza teritorială de competenţă, când ia
la cunoştinţă de existenţa unor situaţii care justifică intervenţia sa;

14.Are obligaţia să se prezinte de îndată la sediul poliţiei locale sau acolo unde este solici-
tat, în situaţii de catastrofe, calamităţi ori tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice
sau alte asemenea evenimente, precum şi în cazul instituirii stării de urgenţă ori a stării de
asediu sau în caz de mobilizare şi de război;

15.Are obligaţia să respecte secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor do-
bândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care înde-
plinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora;

16.Are obligaţia să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel
încât să nu beneficieze şi nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidenţiale obţi-
nute în calitatea sa oficială;

17. Are obligaţia să respecte şi să aducă la îndeplinire ordinele şi dispoziţiile legale ale şefi-
lor ierarhici;
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III. Atribuţii pe linie de ordine publica:
1. Să menţină ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine

şi siguranţă publică al municipiului, aprobat în condiţiile legii, conform zonei de patrulare şi
în baza atribuţiilor postului;

2. Să menţină ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, în
parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al orasului Tasnad, în zonele comerciale şi
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precum şi normele de protecţia muncii şi P.S.! şi a celor specifice situaţilor de urgenţă care le-
au fost prelucrate;

2.Să se prezinte la serviciu în condiţii corespunzătoare, pentru îndeplinirea îndatoririlor ce
îi revin şi să nu consume băuturi alcoolice pe timpul executării sarcinilor de serviciu;

3. Să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de Legea 7/2004
4.Să respecte prevederile legilor şi ale actelor administrative ale autorităţilor administraţiei

publice locale a orasului Tasnad;
5. Să respecte programul de lucru, prevăzut în buletinul posturilor;
6. Să consulte zilnic avizierul pentru a lua act de informaţiile noi afişate;
7. Să verifice săptămânal legislaţia din domeniul său de competenţă, pentru a lua act de

eventualele modificări;
8.Răspunde prompt la apelurile telefonice primite pe telefonul de serviciu, de la şefii ierar-

hici, ofiţerul de serviciu, etc.; dacă nu poate răspunde din motive obiective, sună imediat în
cel mai scurt timp posibil;

9.Conduce prudent şi cu responsabilitate autovehiculul de serviciu, după caz, destinat
rezolvării misiunilor din teren.

lO.Execută serviciul pe sectoarele repartizate fiecărui schimb, conform Buletinului Posturi-
lor, aprobat de seful de birou;

II.Aplica legislatia de bază în domeniile repartizate, în competenţă date prin lege sau acte
administrative;

12.Informează seful de birou despre activitatea zilnică, neregulile constatate în timpul
programului, măsurile luate şi sancţiunile aplicate;

13.Execută cunoaşterea permanentă a particularitatilor de încălcare a reglementărilor în
municipiu şi ia masuri pentru eficientizarea activităţii, în baza competenţelor acestuia;

14.Participă la popularizarea acţiunilor întreprinse prin mij loacele de informare publică;
15.Indeplineşte atribuţiile conform legislatiei in vigoare si procedurii de lucru specific;
16.Execută alte sarcini din domeniul siguranţei publice;
17.Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, care i-au fost prelucrate;
18.Respectă normele de P.S.I. şi a celor specifice situaţilor de urgenţă care le-au fost pre-

lucrate
19. Se prezintă obligatoriu la sarcinile de testări profesionale, de tragere cu armament

,pregătire fizică, control medical efectuat de către medical de medicina muncii, la testarea
psihologică, precum şi la orice astfel de testări este solicitat.

20.Este obligat să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici, dar are
dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierar-
hic, dacă le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziţia o formulează în scris, este obli-
gat să o execute, cu excepţia cazului în care aceasta este vădit ilegală. Poliţistul local are înda-
torirea să aducă la cunoştinţă superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia astfel de
situaţii.

21. Este proactiv în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi se autoperfecţionează continu;
22.Are cunoştinţă de prevederile Regulamentului de ordine interioară în vigoare, a Regula-

mentului de Organizare şi Funcţionare al instituţiei, a legislaţiei şi a procedurilor specific pre-
date.



de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în
proprietatea, în administrarea orasului Tasnad sau a altor instituţii/servicii publice de interes
local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;

3.Să participe, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţe-
lor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi natu-
rale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de eve-
nimente;

4. Să acţioneze pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocroti-
rea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost; anunţă personalul spe-
cializat din cadrul Poliţiei Locale responsabil cu combaterea fenomenului de apelare la mila
publicului; procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vede-
rea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii, când acestea se impun; Constată con-
travenţii şi sancţionează persoanele care apelează la mila publică.

5., Să comunice persoanelor desemnate, din cadrul Administraţiei Domeniului-Public, situa-
ţiile care privesc nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau
agresivi, .a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind pro-
tecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân
despre existenţa acestor câini, acordând sprij in personalului specializat în capturarea şi trans-
portul acestora la adăpost;

6. Să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea
legislaţiei privind ordinea şi liniştea publică, disciplina rutieră, comerţul stradal- control co-
mercial, protecţia mediului, salubritate, afişajul stradal.

7. Să asigure protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile
sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;

8. Să participe, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publi-
ce, fluidizarea circulaţiei, cu ocazia mitingurilor, marşuri lor, 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 pe drum public care implică aglomerări de persoane;

9.Să asigure paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea orasului Tasnad şi/sau în
administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de
interes local, stabilite de către consiliul local;

10. Să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni pentru încălcarea prevederilor legale refe-
ritoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, combaterea fenomenului de apelare la mila pu-
blicului, pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi
sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele
constatate în raza orasului Tasnad, în zona de competenţă;

11. Să execute, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire pe-
nală şi instanţele de judecată, pentru persoanele care locuiesc pe raza orasului Tasnad;

12. Să participe, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română, Poliţia Rutieră şi celelalte
forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi comba-
terea infracţionalităţii stradale, în baza protocolului de colaborarea încheiat cu aceste struc-
turi;

13. Să coopereze cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la
mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţi-
onale;

14. Să asigure măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite,
la cererea acestora

15. Să asigure fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă,
având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul
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exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prevederile legale în domeniul circulaţiei
pe drumurile publice, conform prevederilor legale în vigoare;

16. Să verifice integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi să sesizeze nereguli con-
statate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi să
acorde asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere, conform prevederilor legale în vi-
goare;

17. Să participe la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor
fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială,
grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice, conform prevederilor legale
în vigoare;

18.Să sprijine unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de
circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agab aritice pe raza orasului Tasnad, con-
form prevederilor legale în vigoare;

19. Să 'acorde sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor
pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului în oras Tasnad, conform prevederilor legale
în vigoare;

20. Să asigure, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia
primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuito-
rilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară, conform
prevederilor legale în vigoare;

21.să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind
masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua
semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule, conform prevederilor legale În vigoare;

22 ..Să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de că-
tre pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animal, conform preve-
derilor legale în vigoare;

23. Aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abando-
nate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului şi a orasului Tasnad, con-
form prevederilor legale în vigoare;

24. Să cunoască legislaţia în domeniu privind circulaţia pe drumurile publice şi reglementă-
rile privind circulaţia în orasul Tasnad; Avertizează conducătorii auto asupra parcări lor nere-
gulamentare, de interdicţie;

25. Execută atribuţiile valabile patrulelor de ordine publică şi a patrulei de serviciu, con-
form procedurilor de lucru în vigoare;

26.Verifica si interzice circulatia vehiculelor cu tractiune animala pe teritoriul municipiului,
conform prevederilor legale în vigoare;

27.Verifica executarea regulamentara a activitătii de taximetrie în staţiile de aşteptare şi în
proximitatea acestora, conform prevederilor legale în vigoare;

28.Executa serviciul în patrulă mixtă, împreună cu un agent de la Poliţia orasului Tasnad, pe
sectoarele repartizate fiecărui schimb, intervenind cu promptitudine la apelurile primite prin
112 sau alte apeluri urgente, transmise prin dispecerat sau alte mijloace de comunicare con-
semnând în fişa de intervenţie la evenimente;

29.Asigură respectarea traseelor temporare deschise traficului greu, pentru devieri, în func-
ţie de lucrările în curs;

30.Aplică legislaţia de bază în domeniile repartizate şi conform prevederilor legale;
31.Execută alte sarcini din domeniul sigurantei rutiere;
32.Tine legatura cu compartimentele de specialitate din cadrul primariei Tasnad, pentru

cunoasterea schimbarilor temporare de situatii si a dispozitiunilor pe linia traficului greu;
33.Informeaza seful de birou despre activitatea zilnică, măsurile luate şi sanctiunile aplica-

te;
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34.Executa cunoasterea permanenta a particularitatilor de incalcare a reglementarilor in oras
si ia masuri pentru eficientizarea activitatii;

35.Pregatesc date de interes pentru optimizarea circulatiei in oras;
36.Constata contraventii si aplica sanctiuni conducatorilor auto pentru toate incalcarile de

legislatie constatate;
37.Participa la popularizarea actiunilor intreprinse prin mijloacele de informare publica
38.Patrula este inzestrata similar patrulelor de ordine publica cu dotarile suplimentare speci-

fice si poarta tinuta regulamentară pe toata durata exercitării serviciului;
39.Indeplineste atributiile conform legislatie in vigoare si procedurii de lucru specifice;
40. Cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea

deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau
al autovehiculelor abandonate pe domeniul public, conform prevederilor legale în vigoare.

41. Să participe, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii pu-
blice, fluidizarea circulaţiei, cu ocazia mitinguri lor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiuni-
lor.acţiunilor.de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artisti-
ce; sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care
se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

42. Ia măsuri pentru respectarea regulilor privind comerţul stradal, afişajul stradal şi salu-
brizare, înlăturarea cauzelor generatoare de dezordine şi murdărire, pe raza orasului Tasnad.
·43. Să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind

traficul greu pe teritoriul orasului Tasnad şi accesul pe anumite sectoare de drum.
44 Să acorde, pe teritoriul orasului Tasnad, sprijin imediat structurilor competente cu atribu-

ţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.
45. Supraveghează păstrarea curăţeniei stradale în zona repartizată, precum şi respectarea

normelor privind protecţia şi conservarea spaţiilor verzi;
46. Ia măsuri pentru verificarea şi soluţionarea adreselor, petiţiilor şi reclamaţiilor în cadrul

termenelor de rezolvare stabilite prin lege sau de către directorul executiv
47. Pentru relaţionarea eficientă cu cetăţenii, soluţionarea operativă a sesizărilor, reclamaţii-

lor şi propunerilor acestora, agentul din patrulă asigură serviciul de relaţii cu publicul, cola-
borează cu asociaţiile de proprietari, organizează şi desfăşoară activităţi de informare şi po-
pularizare "din casă în casă" la iniţiativa Primăriei orasului tasnadşi a Poliţiei Locale pentru
creşterea gradului de siguranţă şi confort a cetăţenilor.

48. Ia măsuri de imobilizare a autovehiculului prin blocare, blocare în vederea ridicării, şi a
ridicării autovehiculelor în cazurile prevăzute de legi şi Hotărâri ale Consiliului Local,

49. Menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice din
orasul Tasnad, de luni până vineri - pe perioada anului şcolar, mai puţin vacanţele - în inter-
valul orar 7:30 - 8:30, conform protocolului cu Scoala Gimnaziala Tasnad.

50. Agenţii Poliţiei Locale Tasnad, pentru mobilitate şi eficienţă în serviciul public, prin
flexibilizarea şi mărirea suprafeţei zonale de lucru având în vedere numărul redus de personal,
şi sectorizarea pe activităţi, acţionează în principal pe zona de competenţă relativă prevăzută
în fişa postului, dar la dispoziţia conducerii instituţiei, a dispecerului, în lipsa altor patrule, în
cazul în care se impune intervenţia rapidă pe baza principiului - cea mai apropiată patrulă, în
cazul deblocărilor, în cazul afişarilor proceselor verbale la domiciliul contravenienţilor, a îm-
părţirii unor pliante, invitaţii, sau ori de câte ori situaţia operativă o impune pe toată raza teri-
torială a orasului Tasnad.

51. Confiscă bunurile destinate, folosite sau rezultate din contravenţii, conform prevederi-
lor legale în vigoare, ca măsură complementară.

52 Să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind
oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, aplicând puncte amendă şi
puncte de penalizare numai după absolvirea cursului prevăzut de art. 18 din Legea 155/2010 a
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IV.Atributii pe linie de siguranta rutiera

poliţiei locale, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate ne-
regulamentar, conform legislaţiei în vigoare;

53. Să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale
referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement,
precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional
pentru persoanele cu handicap, conform prevederilor legale în vigoare;

54. La ieşirea din serviciu predă documentele, materialele din dotare, tehnica auto şi întoc-
meşte raportul privind modul de îndeplinire a misiunilor.

55. Afişeazălînmânează procesele verbale de contravenţii şi mandatele de executare, în ve-
derea îndeplinirii procedurii de comunicarea a acestora, întocmind un proces verbal de înde-
plinire a procedurii şi realizând poze.

56.Patrula este inzestrata similar patrulelor de ordine publica cu dotarile suplimentare speci-
fice si poarta tinuta regulamentară pe toata durata exercitării serviciului;
.57. Are dreptul de a conduce autovehiculul de serviciu după obţinerea avizului psihologic,

conform prevederilor legale în vigoare.
58. Răspunde de starea tehnică a autovehiculelor de serviciu şi are obligaţia de a informa de

îndată orice defecţiune sau incident.
59. Se deplasează la apelurile 112 în cazul solicitării Politiei orasului Tasnad, când sunt în

patrule mixte cu agenţi ai Poliţiei orasului Tasnad, consemnând în raportul de activitate zilni-
ca.

60. Intervin la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul "cel mai
apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de ser-
viciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale şi întocmesc raportul de activitate
zilnica.

61. Realizează orice alte atribuţii stabilite prin HCL, dispoziţia primarului, decizia sefului
biroului Politiei Locala Tasnad, prin note interne.

62. Poliţiştii locali îşi desfăşoară activitatea în ture şi schimburi, conform planificarii servi-
ciilor, aprobat de către seful de birou.

63. Are obligaţia de: - de a se prezenta urgent la sediul Politiei Locale Tasnad la solicitarea
sefului de birou, în timpul liber, conform prevederilor legale în vigoare sau oridecâteori se
impune; - de a anunţa seful de birou în cazul plecării din judeţ sau în străinătate.

64. Respectă legislaţia aflată în vigoare privind datele cu caracter personal.

1. Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor
legate de problemele specifice sigurantei rutiere, intocmind la timp şi corect
răspunsurile pe care le inainteaza sefului de birou spre verificare şi semnare;
2. Asigură siguranţa circulatiei pe drumurile publice din raza teritorială de
competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a
conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru indeplinirea atributiilor conferite de
legislaţia in vigoare in domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
3. Verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli
constatate privind starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă in
zonele unde se aplică marcaje rutiere;
4. Acţionează pe timpul programului de lucru cât şi in afara acestuia, in limita
competentelor conferite de lege, in confonnitate cu prevederile legale in vigoare,
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din domeniu;
5. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru incălcarea normelor legale
privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având
dreptul de a dispune măsuri de ridicare, in condiţiile legii, a autovehiculelor
staţionate neregulamentar;
6. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru incălcarea normelor legale
privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având
dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
7. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru incălcarea normelor rutiere
de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune
animală;
8. Constată' contravenţti şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor
legale referitoare la circulaţia in zona pietonală. in zona rezidenţială, in parcuri şi
zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate,· rezervate şi
semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
9. .Pregăteşte documentaţiile pentru achiziţiile publice ale biroului ŞI
urmăreşte modalitatea de implementare a contractelor aflate in derulare;
10. Aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau
abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al
unităţilor administrativ-teritoriale;
11. Cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru
identificarea deţlnătorulul/utilizatorulut autovehiculului ridicat ca urmare a
staţionării neregulamentare sau al autovehlculelor abandonate pe domeniul
public.
12. Întocmeşte procedurile operaţionale ŞI documentele ce revin
compartimentului în vederea implementării şi menţinerii sistemului de control
intern managerial;
13. Comunică şefului de birou in vederea comunicării in mass media informaţiile
de interes public care ar putea constitui subiecte pentru comunicatele de presă;
14. Colaborează cu structurile aparatului de specialitete in vederea indeplinirii
obiectivului general al instituţiei, in limitele stabilite de şeful ierarhic superior;
15. Gestionează documentele din activitatea proprie şi asigură păstrarea şi
arhivarea corespunzătoare;
16. Îndeplineşte orice alte atribuţii din sfera de activitate menţionate in legile din
domeniu in vigoare sau la solicitarea şefului ierarhic superior;
17. Întocmeşte zilnic, lunar şi anual rapoarte de activitate pe care le inaintează se-
fului de birou.
18. Executa patrule mixte cu Politia Rutiera Tasnad, in conformitate cu protocolul
de colaborare.
19. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, poliţiştii locali care desfăşoară activităţi în

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

elemente reflectorizante, pe care este imprimată emblema "POLIŢIA LOCLĂ";
b) să poarte caschetă cu coafă albă;
c) să efectueze semnalele adresate participanţilor la trafic potri vit dispoziţiilor

legale care reglementează circulaţia pe drumurile publice.
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Contrasemnează:
1. Numele şi prenumele: _
2. Funcţia: _
3. Semnătura: ----------------
4 Data: --------------------

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului:
1. Denumire: politist local
2. Clasa:
3. Gradul profesional: _
4. Vechimea în specialitatea necesară: _

Sfera relaţională a titularului postului:
1. Sfera relaţională internă:

a). Relaţii ierarhice:
_ subordonat faţă de: Sef birou Politia Locala Tasnad; Primarul Oraşului Tăşnad
b). Relaţii funcţionale: colaborează cu personalul din celelalte compartimente.
c). Relaţii de control
d). Relaţii de reprezentare

2. Sfera relaţională externă:
a). cu autorităţi şi instituţii publice: autoritati si institutii publice, Politia Roma-
na, Jandarmeria Romana, Politia de Frontiera, IGSU, etc.
b). cu organizaţii internaţionale
c). cupersoane juridice private: institutii, societati si persoane juridice private de
pe raza orasului Tasnad;

3 Limite de competenţă: indeplinirea atributiilor si sarcinilor de serviciu;

Întocmit de:
1. Numele şi prenumele: _
2. Funcţia publică de conducere: _
3. Semnătura: ----------------
4. Data întocmirii: ----------------

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:
1. Numele şi prenumele: _
2. Semnătura: ----------------3. Data: _
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