
ROMÂNIA
JUD.SATUMARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. lG
din data de 15 febru~8

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 96/2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale

Tăşnad

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Având în vedere Raportul Serviciului Financiar-Contabil şi Raportul Comisiei

Buget-Finanţe;
În conformitate cu prevederile art. 30 lit. a) din Legea nr. 155/2010 a poliţiei

locale;
Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. a) şi d), ale alin. (3) lit. b), ale

alin. (6) lit. a) pct. 7, precum şi ale art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare,

HOT ĂRĂŞTE:

Art. unic - Se modifică Anexa Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Tăşnad
nr. 96/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei
Locale Tăşnad, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL

BIANCA-GABRIELA-CODRUŢ A ft.~(.IUI

CONTRASEMNEAZĂ,
UL ORAŞULUI,

A

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republlcată În
aoul2007, cu modificările ulterioare.
Nr. total al consilierilor locali În funcţie: 15
Nr. total al consilierilor locali prezenţi: 15
Nr. total al consilierilor locali absenţi: O
Voturi pentru: 15
Voturi impotrivă: O
Abtineri: O



ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

Anexa
la Hotărârea nr. \C; /2018

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
AL POLITEI LOCALE A

ORASULUI TASNAD

CAPITOLULI
DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Prevederile prezentului Regulament reglementează modul de organizare
si functionare a Politiei locale a orasului Tasnad si se aplică personalului politiei
locale organizate în conformitate cu dispozitiile Legii politiei locale nr. 155/2010.

Art. 2. Politia Locală a orasului Tasnad este înfiintată, organizată SI

functionează prin reorganizarea Politiei comunitare a orasului Tasnad, în
conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:
- Legea Politiei Locale nr.l55/2010;
- Hotărârea Guvernului nr.1332/201O, privind aprobarea Regulamentul-cadru de
organizare si functionare a Politiei Locale.

Art. 3. (1) Politia Locală a orasului Tasnad Îsi desfăsoară activitatea pe
baza principiilor legalitătii, Încrederii, previzibilitătii, proximitătii,
proportionalitătii si gradualitătii, deschiderii si transparentei, eficientei si
eficacitătii, răspunderii si responsabilitătii, impartialitătii si nediscriminării.
(2) Politia Locală a orasului Tasnad îsi desfăsoară activitatea în interesul
comunitătii locale, exclusiv pe baza si În executarea legii, precum si a actelor
autoritătii deliberative si ale celei executive ale orasului Tasnad, respectiv, În
conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite
prin acte administrative ale autoritătilor administratiei publice centrale si
locale.

Art. 4. (1) În exercitarea atributiilor ce îi revin, Politia Locală cooperează cu
unitătile, respectiv cu structurile teritoriale judetene ale Politiei Române, ale
Jandarmeriei, ale Politiei de Frontieră si ale Inspectoratului Teritorial pentru
Situatii de Urgentă, cu celelalte autorităti ale administratiei publice centrale si locale
si colaborează cu organizatii neguvernamentale, precum si cu persoane fizice si
juridice, în conditiile legii.
(2) Politia Locală solicită interventia structurilor sau unitătilor Politiei Române
sau ale Jandarmeriei Române pentru orice situatii ce excedează atributiilor ce Îi
revin potrivit legii.



CAPITOLUL II
ORGANIZAREA POLITIEI LOCALE

Art. 5. (1) În orasul Tasnad, Politia Locală ia fiinta prin Hotararea autoritatii
deliberative a administratiei publice locale nr.160, din 30 Decembrie, 2010, si
functioneaza incepand cu data de OI Ianuarie, 20 Il, avand ca structura
organizatorica de birou, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Orasului Tasnad, judetul Satu Mare.
(2) Organizarea Politiei Locale este urmatoarea;
a) structura de ordine si liniste publică;
b) structura de control în domeniul disciplinei în constructii SI afisaj ului stradal,
protectiei mediului si activitătilor comerciale;

Art. 6. (1) Organigrama Politiei Locale a orasului Tasnad este prezentată în
Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul Regulament.
(2) Statul de functii al politiei locale a orasului Tasnad este prezentată în Anexa nr.
II, care face parte integrantă din prezentul Regulament.

Art. 7. Conducerea, organizarea, coordonarea, îndrumarea si controlul
activitătii structurilor organizate sunt asigurate de catre seful de birou, potrivit
organigramei aprobate si a atributiunilor stabilite prin prezentul Regulament.

CAPITOLUL III
PERSONALUL POLITIEI LOCALE

Art. 8. (1) Personalul Politiei Locale a orasului Tasnad este compus din:
- functionari publici care ocupă functii specifice de politist local;
- functionari publici care ocupă functii publice generale;

Art. 9. Functiile publice din Politia Locală se clasifică după cum urmează:
a) clasa I cuprinde functiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalent;
b) clasa a II-a cuprinde functiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii
superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;
c) clasa a m-a cuprinde functiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii
liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

Art. 10. (1) După nivelul atributiilor, functionarii publici din cadrul politiei
locale sunt functionari publici de conducere si functionari publici de executie, astfel:
. functii publice de conducere:
- sef birou;
. functii publice de executie:
- consilier, consilier juridic, inspector, referent.
(2) Functionarii publici din Politia Locală care ocupă functii publice de conducere
trebuie să fie absolventi ai unei forme de învătământ superior de lungă durată cu
diplomă de licentă sau echivalent.
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(3) Functionarii publici din politia locală, numiti în functiile publice prevăzute pentru
clasele a II-a si a III-a, pot ocupa numai functii publice de executie.
(4) Functia publică de executie este structurată pe grade profesionale astfel:
a) superior, ca nivel maxim;
b) principal;
c) asistent;
d) debutant.

Art. 11. Functionarii publici din Politia Locală pot fi numiti debutanti sau
definitivi. Ei îsi desfăsoară stagiul si sunt evaluati în conditiile Legii nr. 188/1999,
republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 12. (1) La înfiintare, Politia Locală a orasului Tasnad preia personalul de
la Politia comunitară a orasului Tasnad.
(2)Structura de ordine si siguranta publica.
(2)Structura de control în domeniul disciplinei în constructii, afisajului stradal,
protectiei mediului si activitătilor comerciale.
(3) Preluarea personalului se face pe functii publice de aceeasi categorie, clasă sau
acelasi grad profesional.

Art. 13. Calitatea de functionar public din politia locală se dobândeste si se
pierde în conditiile prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul
functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare si prin exceptie,
conform Legii nr.155/2010 a politiei locale.

Art. 14. (1) Functiile publice vacante din cadrul Politiei locale a orasului
Tasnad se ocupă prin promovare, transfer, redistribuire sau concurs, în conditiile
legii.
(2) Conditiile de organizare si desfasurare a concursului sau examenului pentru
ocuparea functiilor publice se realizează conform prevederilor H.G. nr. 611/2008,
actualizată, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei
functionarilor publici.

Art. 15. Persoana care se înscrie la concurs si urmează să fie numită pe o
functie publică în cadrul politiei locale trebuie să îndeplinească conditiile generale
legale prevăzute pentru functionarii publici si conditiile specifice de ocupare a
functiei publice pentru care se organizează concurs.

Art. 16. (1) Concursul va cuprinde patru etape, astfel:
a) selectarea dosarelor de înscriere;
b) probele eliminatorii: examen psihologic, medical, aptitudini sportive;
c) lucrare scrisă/teste-grilă, pentru verificarea cunostintelor necesare îndeplinirii
atributiilor functiei sau postului;
d) interviu.
(2) Conditiile generale, conditiile specifice, precum si bibliografia concursului se
stabilesc în conformitate cu dispozitiile legale referitoare la organizarea SI

desfasurarea concursurilor pentru ocuparea functiilor publice.
Art. 17. (1) Pentru instruirea si pregătirea personalului, Primaria orasului

Tasnad asigură participarea persoanele nou angajate la cursuri de formare
initială în institutiile de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

(2) Programele de formare initială sunt structurate pe module, parcurse prin
cursuri la zi cu durata de 3 luni.
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(3) Pentru functiile publice de conducere, în programele de studiu se prevede
obligatoriu un modul
de management, cu durata de minimum 30 de ore.

(4) Finalizarea programelor de formare se face pnn examen de absolvire,
conform planului de învătământ,

(5) În urma promovării examenului, politistii locali obtin un certificat de
absolvire eliberat în conditiile legii de către institutia organizatoare de specialitate, cu
mentionarea competentelor profesionale dobândi te, cuantificate în credite
transferabile. Certificatele de absolvire sunt tipărite cu antetul Ministerului Afacerilor
Interne si au regimul prevăzut de lege privind documentele de studii.

(6) Contravaloarea cursurilor de formare se suportă din bugetul institutiei.
Art. 18 (1) La numirea în functia publică, functionarii publici din politia locală

depun jurământul de credintă în fata Primarului orasului Tasnad, în prezenta
superiorilor ierarhici si a unor colegi.

(2) Jurământul are următorul continut: "Jur să respect Constitutia,
drepturile si libertătile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect si fără
părtinire legile tării, să îndeplinesc constiincios îndatoririle ce îmi revin potrivit
functiei, să respect normele de conduită profesională si civică si să păstrez
secretul profesional. Asa să-mi ajute Dumnezeu." Formula de încheiere va
respecta libertatea convingerilor religioase.

(3) Refuzul depunerii jurământului prevăzut la alin. (2) se consemnează în scris
si atrage revocarea actului administrativ de numire în functie.

(4) Jurământul de credintă este semnat de către functionarul public din politia
locala si de catre Primarul orasului Tasnad in doua exemplare. Unul se păstrează la
dosarul personal, iar cel de-al doilea se înmânează semnatarului.

Art. 19. (1) Politistii locali care promovează programele de formare initială
prevăzute mai sus încheie un angajament de serviciu prin care se obligă să lucreze în
politia locală o perioadă de cel putin 5 ani de la data promovării examenului.

(2) Angajamentul se încheie în formă scrisă si cuprinde clauze pentru ambele
părti, referitoare la drepturi si obligatii, conditiile de pregătire si perioada pentru care
salariatul se obligă să desfasoare activităti în cadrul politiei locale.

(3) După semnare, angajamentul va fi inclus în dosarul personal al fiecărui
salariat din politia locală.

Art. 20. Dacă functionarului public, din politia locală numit în functia publică,
îi încetează raportul de serviciu, din motive imputabile acestuia, înaintea expirării
perioadei prevăzute în angajamentul de serviciu, acesta este obligat să restituie
contravaloarea cheltuielilor efectuate cu pregătirea sa, proportional cu perioada
rămasă neefectuată până la expirarea termenului de 5 ani de la data promovării
examenului.

Art. 21. (l) Personalul politiei locale are dreptul la uniformă de serviciu si
echipament de protectie specific locului si conditiilor de desfasurare a serviciului,
care se acordă gratuit si se finantează din bugetul politiei locale.

(2) Uniforma Politiei locale a orasului Tasnad, articolele componente si durata
maximă de uzură, sunt prevăzute în Anexa nr. IIIdin prezentul Regulament.
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(3) Descrierea uniformei de serviciu, a legitimatiei de serviciu si a însemnelor
distinctive de ierarhizare ale personalului Politiei locale a orasului Tasnad este
prevăzută în Anexa nr. IV la prezentul Regulament.

(4) Uniforma si însemnele distinctive se poartă numai în timpul executării
serviciului.

Art. 22. Personalul Politiei Locale a orasului Tasnad îsi desfăsoară
activitatea profesională, pentru asigurarea ordinii si linistii publice, protectiei
obiectivelor de interes public, local si privat de pe raza teritorială a orasului
Tasnad, actionează în sprijinul institutiilor statului, ale autoritătilor publice
locale ale orasului Tasnad , cetătenilor orasului Tasnad si execută orice alte
activităti date în competentă, exclusiv pe baza si în executarea legii.

Art. 23. (1) Personalul politiei locale este obligat să respecte drepturile si
Iibertătile fundamentale ale omului, Constitutia si legile tării, jurământul,
angajamentul de serviciu, prevederile normelor interne si să îndeplinească
dispozitiile legale ale superiorilor ierarhici privind activitatea sa profesională.
(2) Personalul Politiei Locale răspunde, în conditiile legii, pentru modul în care
îsi execută atributiile de serviciu.

Art. 24. Seful biroului Politiei Locale răspunde pentru legalitatea dispozitiilor
date subordonatilor si este obligat să verifice dacă acestea au fost întelese corect si să
controleze modul de îndeplinire a acestora.

CAPITOLUL IV

ATRIBUTIILE PERSONALULill POLITIEI LOCALE

Art. 25. Seful de birou al Politiei Locale Tasnad isi desfasoara activitatea in
mod nemijlocit sub autoritatea si controlul primarului si are urmatoarele atributii:

a) organizează, planifică si conduce întreaga activitate a politiei locale;
b) asigură cunoasterea si aplicarea întocmai de către întregul personal a

prevederilor legale;
c) răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine;
d) unnăreste modul de echipare a personalului cu uniforme si însemnele

distinctive de ierarhizare,repartizarea si utilizarea corespunzătoare a acestora;
e) organizează si execută controale tematice si inopinate asupra modului în

care sunt îndeplinite atributiile de serviciu de către personalul politiei locale;
f) întocmeste aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competentei;
g) asigură măsurile pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizări lor si a

rec1amatiilor cetătenilor, în conformitate cu prevederile legale;
h) asigură cunoasterea armamentului din dotare, conditiile de păstrare si

întretinere a acestuia si instruieste personalul dotat cu armament cu privire la modul
de folosire;

i) sesizează de îndată seful ierarhic si structurile Inspectoratului Judetean de
Politie Satu Mare, despre cazurile de pierdere, deteriorare, distrugere sau folosire a
armamentului din dotare, potrivit prevederilor legale;
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j) stabileste reguli cu privire la predarea-primirea armamentului si munitiei,
portul si folosirea acestora în timpul serviciului, precum si întretinerea si asigurarea
deplinei lor securităti când nu se afla asupra personalului;

k) analizează lunar activitatea personalului din subordine;
1) întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute

corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile
disciplinare stabilite, propunând recompense sau sanctiuni corespunzătoare;

m) analizează contribuţia funcţionarilor publici din Poliţia Locală la
menţinerea ordinii şi liniştii publice, la constatarea contravenţiilor în domeniile
prevăzute de lege şi ia măsuri de organizare şi îmbunătăţire a acesteia;

n) constată contraventiile date în competentă, aplică sanctiunile potrivit legii
si tine evidenta acestora;

p) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.
Art. 26. Compartimentul Ordine publică.

Personalul politiei locale cu atributii de ordine publică are următoarele
atributii specifice:

a) actionează în zona de competentă stabilită prin Planul de ordine si
sigurantă publică al orasului Tasnad pentru prevenirea si combaterea faptelor
antisociale, comertului stradal neautorizat, cât si pentru mentinerea ordinii si linistii
publice sau curăteniei localitătii;

b) intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin
Serviciul de Urgentă 112, pe principiul "cel mai apropiat politist de locul
evenimentului intervine", în functie de specificul atributiilor de serviciu stabilite prin
lege si în limita competentei teritoriale;

c) actionează pentru depistarea persoanelor si a bunurilor urmărite în
temeiul legii;

d) participă la executarea măsurilor stabilite în situatii de urgentă;
e) în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează

făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari,
sesizează imediat organele competente si predau făptuitorul structurii Politiei
Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării
cercetărilor;

f) conduce la sediul politiei locale competente persoanele suspecte a căror
identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;

g) execută mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală si
instantele judecătoresti;

h) se prezintă la serviciu în conditii corespunzătoare pentru îndeplinirea
îndatoriri lor ce le revin si să nu consume băuturi alcoolice pe timpul executării
sarcinilor de serviciu;

i) verifică si solutionează sesizările si reclamatiile primite din partea
cetătenilor unitătilor administrativ teritoriale, legate de problemele specifice
compartimentului;

j) constată contraventiile date în competentă si aplică sanctiunile potrivit
legii;
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k) face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a
prevederilor legale. Fiecare situatie în care s-a făcut uz de armă se raportează de
urgentă, ierarhic. De îndată ce va fi posibil, raportul se întocmeste în scris. Dacă în
urma uzului de armă s-a produs moartea sau vătămarea unei persoane, fapta se
comunică de îndată procurorului competent, potrivit legii.

1) participă, alături de Politia Română, Jandarmeria Română si celelalte
forte ce compun sistemul integrat de ordine si sigurantă publică, pentru prevenirea si
combaterea infractionalitătii stradale;

m) Indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege

( n) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor,
pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor
cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

Art. 27. Compartimentul mediu ,comercial si disciplina in constructii.

Politistii locali cu atributii in domeniul disciplinei in
constructii,protectia mediului si activitatilor comerciale, vor avea urmatoarele
atributii sprcifice:

( A) Pe linia disciplinei în constructii:
a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de constructii executate

rară autorizatie de construire sau desfiintate, după caz, inclusiv a constructiilor cu
caracter provizoriu;

b) identifică persoanele fizice sau juridice, proprietari ai imobilelor sau
executanti de lucrări, care execută lucrări de constructii, rară autorizatie de
constructie sau cu nerespectarea documentatiilor de executie aprobat;

c) identifică si sanctionează persoanele care execută interventii neautorizate sau
care nu execută în termen refacerea carosabilului, a pietonalului sau a zonelor verzi
din domeniul public sau privat al orasului Tasnad;

d) constată contraventii în cazul nerespectării normelor privind executarea
lucrărilor de constructii (lipsa autorizatiei de constructie/construire) si stabilesc
măsurile necesare intrării în legalitate, în conditiile legii;

e) anuntă si cooperează cu personalul de specialitate din aparatul de specialitate
al primarului în toate cazurile în care este necesară analiza, constatarea sau stabilirea
unor solutii tehnice;

t) verifică si identifică imobilele si împrejmuirile aflate în stadiu avansat de
degradare; identifică proprietarii acestora;

g) verifică si solutionează sesizările si reclamatiile primite din partea
cetătenilor, legate de problemele specifice compartimentului.

(B) Pe linia protectiei mediului:

a) verifică respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate
de Ia toaletarea spatiilor verzi, de către firmele abilitate;

b) verifică existenta contractelor de salubrizare încheiate de către persoane
fizice sau juridice, potrivit legii;
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c) verifică respectarea obligatiilor privind întretinerea curăteniei de către
institutiile publice, operatorii economici, persoanele fizice si juridice, respectiv
curătenia fatadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor
gospodăresti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le detin sau în care
functionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcări lor, a terenurilor din
apropierea garajelor si a spatiilor verzi;

d) verifică respectarea normelor privind păstrarea curăteniei în locurile publice;
e) veghează la respectarea standardelor si a normelor privind nivelul de zgomot

si poluarea sonoră;
f) verifică respectarea normelor privind păstrarea curăteniei albiilor paraurilor

din raza de competenta;
g) verifică respectarea obligatiilor de întretinere si curătire a canalelor de

drenare, a apelor pluviale;
h) veghează la respectarea normelor privind protejarea si conservarea spatiilor

verzi;
i) veghează la aplicarea legislatiei în vigoare privind deversarea reziduuri lor

lichide si solide pe domeniul public în apele curgătoare sau în canalele de drenare a
apelor pluviale;

j) verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii
economici, în limita competentelor specifice autoritătilor administratiei publice
locale;

k) constată contraventii si aplică sanctiuni contraventionale pentru încălcarea
prevederilor legale, conform competentelor atribuite.

(C) Pe linia activitătii comerciale:

a. constată contraventii si aplică sanctiuni contraventionale pentru încălcarea
regulilor de comert stabilite prin lege, în limita competentelor specifice autoritătilor
administratiei publice locale;

b. verifică existenta si valabilitatea autorizatiilor de functionare pentru unitătile
comerciale din orasul Tasnad;

c. urmăresc desfasurarea ordonată a activitătilor comerciale în locuri autorizate
de primar, în vederea eliminării oricărei forme privind comertul ambulant
neautorizat;

d. controlează respectarea normelor legale privind comercializarea produselor
agroalimentare în piete si în târguri;

e. colaborează cu organele de control sanitare, sanitar-veterinare si de protectie
a consumatorilor, în exercitarea atributiilor de serviciu;

f. controlează modul de respectare a obligatiilor ce revin operatorilor economici
cu privire la afisarea preturilor;

g. verifică dacă în incinta unitătilor de învătământ, precum si pe aleile de acces
în aceste institutii se comercializează sau se expun spre vânzare băuturi alcoolice,
tutun, substante etnobotanice sau alte produse interzise de lege;

h. verifică si solutionează sesizările si reclamatiile primite din partea cetătenilor,
legate de problemele specifice compartimentului;
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i. urmăreste si controlează desfasurarea în cadrul legal a activitătilor de transport
de persoane în regim de taxi pe teritoriul orasului Tasnad;

j. verifică existenta si valabilitatea autorizatiilor de ocupare temporară a
domeniului public pentru activităti cu caracter sezonier;

k. verifică existenta si valabilitatea autorizatiilor de amplasare a teraselor pe
domeniul public sau privat al orasului Tasnad;

1. verifică existenta si valabilitatea autorizatiilor pentru amplasarea de mijloace
publicitare;

m. verifică existenta si valabilitatea contractelor de închiriere a domeniului
public pentru chioscurile amplasate sau pentru alte obiective comerciale cu caracter
permanent;

n. verifică existenta si valabilitatea contractelor de închiriere sau concesionare a
domeniului public al orasului Tasnad pentru realizarea accesului la spatii comerciale;

o. rezolvă si alte sarcini încredintate de conducere.
p.indeplineste orice alte atributtii prevayute prin lege.

Art. 28. Pe timpul executării serviciului, personalului din Politia Locală a
orasului Tasnad îi este interzis:

a) să încredinteze arma altei persoane;
b) să întreprindă actiuni care nu au legatura cu îndeplinirea îndatoririlor de

serviciu;
c) să încredinteze fără aprobarea superiorului ierarhic consemnul postului unei

alte persoane;
d) să părăsească postul înainte de ora stabilită prin consemn sau înainte de a fi

schimbat, atunci când serviciul se executa pe mai multe schimburi în locatii anume
stabilite.

CAPITOLUL V

ASIGURAREA LOGISTICĂ, MATERIALĂ SI FINANCIARĂ

Art. 29. Politia Locală a orasului Tasnad isi are sediul in cladirea
Primariei orasului Tasnad si are în dotare ca mijloc de transport un
autoturism,Dacia Logan , echipamente, mobilier, obiecte de inventar, materiale
consumabile si urmeaza dotatarea cu armament ,munitie si aparatura tehnica
specifica necesara pentru indeplinirea oricaror misiuni.

Politia Locală este autorizată să achizitioneze, să detină si să folosească arme
!etale si arme neletale, precum si munitia corespunzătoare, precum si mijloace cu
actiune iritant - lacrimogenă, pentru dotarea personalului propriu, în conditiile
prevăzute de lege. Pe timpul patrulării pe raza U.A.T. Tasnad, personalul Politiei
locale a orasului Tasnad foloseste autovehiculul inscriptionat distinctiv
"POLITIA LOCALĂ TASNAD", echipata cu un dispozitiv luminos de culoare
albastră si cu mijloc de avertizare sonoră, specifica.
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CAPITOLUL VI

DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

Art. 30. Personalul Politiei Locale a orasului Tasnad îsi îndeplineste
atributiile în mod nemijlocit sub autoritatea si controlul Primarului orasului
Tasnad. Prevederilor Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare,
si ale celorlalte acte normative în vigoare referitoare la functionarii publici .Se
aplică în mod corespunzător functionarilor publici din Politia Locală, în măsura în
care prin legea de organizare si functionare a acesteia nu se dispune altfel.

Art. 31. Personalul Politiei Locale a orasului Tasnad beneficiază de
asistentă juridică din partea primariei, cu suportarea de către unitate a sumelor
necesare asigurării asistentei juridice a politistului pentru faptele săvârsite de
acesta în exercitarea, atributiilor de serviciu, în limita fondurilor bugetare
aprobate cu aceasta destinatie, conform prevederilor legale.

Art. 32. (1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţistul local
beneficiază de protecţie specială, în condiţiile legii, similară cu a poliţistului din
cadrul Poliţiei Române ,de asemenea activitatea politistului local se incadreaza
in conditii deosebite,speciale sau alte conditii de munca potrivit legii.

(2) Poliţistul local şi membrii familiei sale au dreptul la protecţie, În
condiţiile legii, din partea structurilor specializate ale statului faţă de
ameninţările sau violenţele la care ar putea fi supuşi ca urmare a exercitării
atribuţiilor de serviciu.

Art. 33. (1) Politistii locali au dreptul la despăgubiri de viată, de sănătate si
de bunuri, pentru daunele suferite în exercitarea atributiilor de serviciu.
(2) Asigurarea despăgubiriior prevăzute la alin. (1) implică acordarea unor
sume de bani pentru politistii locali sau, în cazul decesului, pentru familiile
acestora, În situatia producerii riscurilor specifice activitătii de politie locală.

Art. 34. Despăgubirile se acordă, În limita bugetului aprobat de Consiliul
local al oarsuli Tasnad, pentru următoarele categorii de riscuri:
a) rănirea politistului local;
b) invaliditate de gradul 1;
c) invaliditate de gradul II;
d) invaliditate de gradul III;
e) deces;
f) prejudicii aduse bunurilor.

Art. 35. (1) Despăgubirile acordate în situatia producerii riscului prevăzut la
art. 34 lit. a) acoperă, în limita bugetului aprobat, toate cheltuielile legate de:
a) tratamentul în tară sau în străinătate, în cazul în care acesta nu poate fi efectuat În
tară;
b) tratamentul de recuperare în unităti medicale din tară sau din străinătate;
c) protezele, ortezele si alte dispozitive medicale de profil din tară sau din străinătate;
d) transportul dus-întors până la/de la unitatea medicală care va asigura efectuarea
tratamentului, atât pentru politistul local, cât si pentru însotitor, când situatia o
Impune.
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(2) În situatia producerii si a unuia dintre riscurile prevăzute la art. 34 lit. b)-d),
politistului local i se acordă, în limita bugetului aprobat, si despăgubiri în sumă de
până la:
a) 10.000 euro, echivalentul în lei la data plătii - pentru invaliditate de gradul 1;
b) 8.000 euro, echivalentul în lei la data plătii - pentru invaliditate de gradul al II-lea;
c) 6.000 euro, echivalentul în lei la data plătii - pentru invaliditate de gradul al III-lea.
(3) Despăgubirea acordată în situatia producerii riscului prevăzut la art. 35 lit. e)
constă într-o sumă de până la 20.000 euro, echivalentul în lei la data plătii, si se
plăteste familiei politistului local decedat.
(4) Despăgubirea acordată în situatia producerii riscului prevăzut la art. 35 lit. I) nu
poate depăsi suma necesară pentru aducerea bunului în starea initială sau înlocuirii
acestuia în caz de distrugere.

Art. 36. (1) Despăgubirile acordate în baza prezentului Regulament constituie
forme de sprijin cu destinatie specială.
(2) Despăgubirile prevăzute la art. 35 se acordă pentru fiecare eveniment asigurat în
parte.
(3) Despăgubirile prevăzute la art. 35 alin. (4) nu se acordă în cazul în care
prejudiciul prevăzut la art. 35 lit. f) este acoperit partial sau în totalitate ca urmare a
existentei unei asigurări în sistemul privat.

Art. 38. Pentru toate sumele de bani plătite ca despăgubiri în temeiul
prezentului Regulament, autoritatea administratiei publice locale va initia demersuri
pentru recuperarea sumelor plătite de la persoanele care se fac vinovate de
producerea prejudiciilor.

Art. 39. Pentru fiecare post existent in functie de activitatea desfasurata ,seful
de birou va intocmi fisa postului.

Atributiile, sarcinile, competentele, responsabilitătile si drepturile prevăzute în
Regulament nu sunt limitate, ele urmând a fi completate pe parcurs cu cele rezultate,
în mod expres sau implicit, din legi, decrete, ordonante, hotărâri si alte acte
normative.

Art. 40. Anexele nr. 1 - IV fac parte integrantă din prezentul Regulament.
Art. 41. Prezentul Regulament a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local

al orasului Tasnad nr din 2018 si intră în vigoare de la data
de .
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Anexanr. I
la Regulamentul Poliţiei Locale

BIROUL DE POLIŢIE LOCALĂ A ORAŞULUI TĂŞNAD

PRIMAR CONSILIUL LOCAL

9
Biroul de Poliţie Locală 8

1

Compartiment mediu, I 1-comercial, disciplină I
În construcţii O



ANEXA nr. 2
la Regulamentul Poliţiei Locale

Statul de functii al Biroului de Politie Locală a Oraşului Tăşnad

I~~ FUNCŢIE DE Funcţia publică 1 Functia contractuală TreaptaI~STRUCTURA Numele Si prenumele DEMNITATE roart ro A
I A BPUBLICA de ode exec. de conducere de execuţie
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ANEXA nr.3
la Regulamentul Poliţiei Locale

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

durata maximă de uzură

INr. 1 Denumirea articolului Durata maximă 1
1 crt. 1 de uzură 11 1 - an - 11_1 1
1 11 Costum de vară 2 11_1 1
1 21 Costum de iarnă 3 11_1 1
1 31 Şapcă pentru costum de vară 2 11_1 1
1 41 Şapcă pentru costum de iarnă 3 11_1 11 51 Base 2 11_1 1
1 61 Şepcuţă cu cozoroc 2 11_1 1
1 71 Pălărie (femei) 2 11_1 1
1 81 Căciulă 3 11_1 1
1 91 Cravată 1 11_1 11 101 Fular 3 11_1 1
1 111 Cămaşă 1/2 11_1 1
1 121 Cămaşă-bluză 1 11_1 1
1 13 Scurtă de vânt 2 1114 Pulover 2 11
1 15 Costum de intervenţii de vară 2 1
I- I
1 16 Costum de intervenţii de iarnă 2 1
I- I
1 17 Pelerină de ploaie 3 1
I- I
1 18 Geacă/Scurtă îmblănită 3 1
I- I
1 19 Mănuşi din piele 3 1
I- I
1 201 Pantofi de vară de culoare neagră 1 1
I- I
1 21 Pantofi de iarnă de culoare neagră 2 1
I- I1 22 Ghete/Bocanci din piele de culoare neagră 2 1
I- I1 23 Centura din piele 6 1
I- I1 24 Curea din piele 6 1
I- I1 25 Port carnet 6 1
I- I1 26 Portbaston din piele 6 1
I- I



INr. I Denumirea articolului
lert.1
1 1I I ~---
1 271 Emblema pentru şapcă, basc, căciulă, pălărie şi şepcuţă 1
I I _
1 281 Ecuson
I I------------~------------------------------------1 291 Insignă pentru piept
I I~~----------------------------------------------1 301 Epoleţi
I I _
1 311 Porteătuşe din piele
I _
1 32 Fes
I ~~~---------------------------------- ~---
1 331 Vestă 1
I I------------------------------------------~----1 341 Tricou l/2
I I _

Durata maximă
de uzură

- an -

l

1
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ANEXA nr.4
la Regulamentul Poliţiei Locale

Descrierea uniformei de serviciu, a legitimaţiei de serviciu şi a însemnelor distinctive
de ierarhizare ale poliţiştilor locali şi ale personalului contractual cu atribuţii în

domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local

A. Uniforma de serviciu
Uniforma de serviciu pentru personalul poliţiei locale este confecţionată în varianta

vară-iarnă şi se compune din:
1, 2. Haina/Sacoul se confecţionează din stotă/tergal de culoare neagră, în varianta

de vară, respectiv iarnă.
Croiala este dreaptă, puţin cambrată în talie (pentru a acoperi în întregime bazinul).

Se încheie la un rând de nasturi.
Spatele hainei se confecţionează din două bucăţi, având cusătura pe mijloc, fără

şliţ. Are în partea inferioară, lateral, două buzunare ascunse, prevăzute cu clapă.
( Haina/Sacoul este prevăzută/prevăzut pe umeri cu platcă pentru epoleţi.

Haina/Sacoul se poartă cu cămaşă de culoare bleu şi cravată de culoare neagră.
Pantalonul, în varianta vară-iarnă, se confecţionează din aceleaşi materiale ca şi

haina, fiind de culoare neagră, cu vipuşcă de culoare gri inclusă în cusătură. Are
croiala dreaptă, fără manşetă, lungimea poate ajunge până la partea superioară a
tocului încălţămintei, iar lărgimea ei este între 210 - 250 mm, în raport cu talia.

Pantalonul este prevăzut cu două buzunare laterale şi un buzunar la spate, închis cu
clapă şi nasture.

Pantalonul se confecţionează cu betelie obişnuită şi este prevăzut cu 4 găici lungi
de 70 mm şi late de 20 mm, prinse în partea superioară prin cusătura beteliei, iar în
partea inferioară prinse cu nasture de format mic, astfel încât pantalonul să permită
portul centurii a cărei lăţime este de 50 mm.

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

3,4. Şapca se confecţionează din acelaşi material cu costumul de vară sau de iarnă,
după caz.

Calota şepcii este de formă ovală, cu distanţa de 20 mm Între diametrullăţimii şi
diametrullungimii, este întinsă cu ajutorul unei sârme din oţel, pentru a-şi menţine
forma.

Banda are diametrul ce rezultă din mărimea şepcii şi se confecţionează din carton
tare.

Pe partea exterioară a benzii se aplică o bandă de culoare gri ţesută cu frunze de
stejar. Şapca este căptuşită cu ţesătură de culoare asortată calotei.

Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovalizată, şi se fixează la şapcă,
înclinat.

Şapca este prevăzută deasupra cozorocului cu un şnur dublu de culoare neagră.
Capetele şnurului sunt prinse pe linia colţurilor cozorocului cu câte un buton de
culoare galbenă. Şapca are aplicată, în faţă - la centru - pe bandă, emblema.



Cozorocul de la şapca şefului poliţiei locale este prevăzut cu 3 rânduri de frunze de
stejar, pentru şefii de servicii cu două rânduri de frunze de stejar, pentru şefii de
birouri şi compartimente cu un rând de frunze de stejar, iar pentru funcţionarii publici
de execuţie acesta este simplu.

Frunzele de stejar se confecţionează din metal de culoare gri-argintiu.
5. Bascul se confecţionează din stofă tip postav, este de culoare neagră, iar în

lateral, pe partea stângă, se aplică emblema.
6. Şepcuţa cu cozoroc se confecţionează din ţesătură tip bumbac (tercot) de culoare

neagră. Calota se confecţionează în ciini şi are inscripţionat pe mijlocul ei "POLIŢIA
LOCALĂ".

La spate este prevăzută cu un sistem reglabil de strângere.
În faţă, sub inscripţia "POLIŢIA LOCALĂ", este aplicată emblema pentru coifură.
7. Pălăria pentru persoanele de sex feminin se confecţionează din material textil

(fetru) de culoare neagră; deasupra borului se montează o bandă pe care se aplică
emblema specifică.

8. Căciula este de culoare neagră, confecţionată din stofă tip postav, prevăzută cu
două clape din blană naturală de ovine.

Clapa din faţă este rotunjită, iar cea din spate formează două urechi laterale,
prevăzute cu doi nasturi şi o bentiţă pentru încheierea acestora deasupra capului sau
sub bărbie.

La mijlocul clapei din faţă se aplică emblema.
Căciula este căptuşită cu ţesătură, asortată la culoarea calotei.
Pentru şeful poliţiei locale, blana de la căciulă este din astrahan (caracul).
9. Cravata se confecţionează din ţesătură tip mătase şi este de culoare neagră.
10. Fularul se confecţionează din fire acrilice tip lână, de culoare neagră.
11. Cămaşa se confecţionează din ţesătură tip bumbac (poplin sau tercot) de

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

culoare bleu, închisă la gât şi încheiată cu 5 nasturi; în partea superioară are două
buzunare cu burduf şi clape care se încheie cu câte un nasture de format mic.

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

introdusă în pantaloni sau în fustă. Poate fi purtată şi sub haină, cu cravată.
13. Scurta de vânt se confecţionează din tercot impermeabilizat, de culoare neagră.
Se poartă deschisă la gât, putând fi purtată şi închisă datorită croiului cu revere

răsfrânte; se încheie cu fermoar pe interior şi la 4 nasturi pe exterior.
În partea de jos şi la mâneci este prevăzută cu elastic.
Scurta de vânt este prevăzută cu două buzunare oblice ascunse, care se încheie cu

fermoar, iar deasupra acestora, în partea superioară, sunt prevăzute cu banda
reflectorizantă de 10 mm. Pe interior, în partea dreaptă, este prevăzută cu un buzunar
care se încheie cu un nasture.

Scurta de vânt este prevăzută pe umeri cu platcă pentru epoleţi.
Spatele este confecţionat din 3 părţi, una în partea de sus şi două în partea de jos,

prevăzute cu pense.
Lungimea trebuie să depăşească talia cu 100 - 120 mm.



14. Puloverul se confecţionează din fire acrilice tip lână, de culoare neagră cu
anchior, cu sau fără mâneci.

Pe spatele mânecii sunt prevăzute cotiere din acelaşi material. La 5 cm de umeri pe
mânecă se aplică ecusonul "POLIŢIA LOCALĂ".

15, 16. Costumul de intervenţie vară/iarnă este compus din bluzon şi pantalon şi se
confecţionează din material textil (tercot), de culoare neagră.

Bluzonul este confecţionat la partea superioară a spatelui şi piepţilor cu platcă
matlasată şi se încheie cu fermoar. Este prevăzut cu două buzunare cu clapă pe părţile
superioare ale piepţilor.

Gulerul este tip tunică.
Mâneca este prevăzută cu manşetă şi bazoane de protecţie în dreptul coatelor. Pe

mâneca dreaptă se aplică un buzunar cu clapă.
Bluzonul este prevăzut cu epoleţi din material fond, fixaţi la un capăt în cusătura

de îmbinare mânecă - umăr.
Pantalonul are croială dreaptă, iar la partea inferioară este prevăzut cu sistem de

ajustare pentru a fi purtat în ghete/bocanci. În regiunea genunchi lor şi la partea
superioară a reperelor spate este prevăzut cu bazoane. Pe betelie sunt aplicate găici
pentru centură.

Costumul de intervenţie pentru iarnă este dublat cu material neţesut, termoizolant.
17. Pelerina de ploaie are croiala tip raglan şi este deschisă la gât, cu posibilitatea

de a fi purtată şi închisă.
Se încheie în faţă la un rând cu 4 nasturi ascunşi, iar ajustarea în talie se face cu

ajutorul unui cordon cu două catarame din metal sau înlocuitori.
Mâneca are croială raglan. Pelerina este prevăzută cu două buzunare aşezate oblic

(ascunse) cu nasturi (de 170 - 180 mm lungime şi de 40 mm lăţime) sub guler şi se
prinde cu 3 nasturi mici.

Gluga este confecţionată din acelaşi material.
Pelerina de ploaie este de culoare neagră şi se confecţionează din material textil

impermeabil.
În partea stângă sus are o bentiţă cusută în exterior (lungă de 100 mm şi lată de 30

mm) şi prinsă cu un nasture sub rever, pe care se aplică tresele pentru ierarhizare.
18. Scurta îmblănită se confecţionează din tercot impermeabilizat, de culoare

neagră, uşor matlasată, cu 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.
În talie şi în partea de jos, pentru ajustare pe corp, este prevăzută tot cu şnur

ascuns. Lateral (stânga-dreapta), în partea de jos, sunt dispuse două buzunare
aplicate, drepte, cu clape care se încheie cu nasturi. În partea de sus (stânga-dreapta)
va fi prevăzută cu buzunare drepte cu clape care se închid cu nasturi.

Pe clapa buzunarului de sus, din partea stângă, este prevăzută o bentiţă (100 mm
lungime şi 30 mm lăţime) cusută în partea dinspre umăr şi prinsă cu un nasture în
partea interioară, pe care se aplică tresele de ierarhizare.

Scurta îmblănită este prevăzută cu platcă pentru epoleţi.
Lărgimea scurtei îmblănite se stabileşte în raport cu talia, acoperind în întregime

bazinul.
19. Mănuşile sunt din piele de culoare neagră.



20, 21. Pantofii sunt din piele de culoare neagră, prevăzuţi cu bombeuri, fără
omamentaţie, şi se încheie cu şireturi. Pentru sezonul de vară se pot confecţiona
pantofi perforaţi, iar pentru femei aceştia pot avea decupaj.

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

23. Centura este de culoare neagră, fără diagonală, are lăţimea de 50 mm şi se
încheie cu o cataramă din metal de culoare argintie. Pentru cei din domeniul rutier
centura este de culoare albă, rară diagonală, are lăţimea de 50 de mm şi se încheie cu
o cataramă din metal de culoare argintie.

24. Cureaua este din piele de culoare neagră.
25. Portcametul se confecţionează din piele sau din înlocuitori, de culoare neagră,

şi se compune din două feţe prinse printr-un burduf. Partea din spate se rabatează sub
formă de capac şi se încheie în faţă printr-un buton sau tic-tuc. Se poartă fixat pe
centură prin două găici.

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

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

Pentru şeful poliţiei locale, adjunctul şi şefii de servicii emblema este încadrată cu
3 rânduri de frunze de stejar, este bombată, având în centrul său stema României, şi
are imprimată în relief, în partea superioară, inscripţia de culoare albă "ROMÂNIA",
iar în partea inferioară "POLIŢIA LOCALĂ".

28. Ecusonul pentru mânecă se confecţionează din material textil, pe fond de
culoare bleu, având în partea superioară inscripţia "POLIŢIA LOCALĂ", sub care
este trecut numele localităţii, la mijloc stema României, încadrată cu un rând de lauri,
iar în partea inferioară se scrie "ROMÂNIA". Se poartă pe braţul stâng de către
întregul personal cu drept de uniformă şi se aplică la 5 cm de cusătura umărului.

29. Insigna pentru piept se confecţionează din metal, pe fond de culoare bleu,
având în partea superioară inscripţia "POLIŢIA LOCALĂ", sub care este trecut
numele localităţii, la mijloc stema României, încadrată cu un rând de lauri, iar în
partea inferioară se înscriu numărul matricol şi inscripţia "ROMÂNIA".

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

31. Portcătuşe din piele
32. Fesul se confecţionează din fire acrilice de culoare neagră.
33. Vesta multi funcţională se confecţionează din material textil de culoare neagră.
34. Tricoul se confecţionează din tricot de bumbac de culoare neagră. Croiala este

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

B. Legitimaţia de serviciu
Legitimaţia de serviciu se confecţionează din imitaţie de piele (ecologică), cu

dimensiunile de 200 x 80 mm, cu deschidere pe verticală, cuprinzând următoarele
menţiuni:

a) rândul întâi central - tricolorul României, încadrat într-un chenar dreptunghiular
cu dimensiunile de 5 x 65 mm;



b) în partea de sus central, rândul al doilea - ROMÂNIA, sub denumirea ţării -
JUDEŢUL;

c) rândul al treilea - COMUNAIORAŞULIMUNICIPIUL/SECTORUL;
d) rândul al patrulea, aliniat stânga - POLIŢIA LOCALĂ;
e) rândul al patrulea, aliniat stânga LEGITIMAŢIE;
f) rândul al cincilea categoria de personal din care face parte deţinătorul

(POLIŢIST LOCAL/FUNCŢIONAR PUBLIC/PERSONAL CONTRACTUAL);
g) rândul al şaselea aliniat stânga - numărullegitimaţiei;
h) după aceasta se înscriu, unele sub altele, numele şi prenumele deţinătorului,

numărul matri col, data emiterii legitimaţiei, semnătura şefului poliţiei locale din care
face parte deţinătorul şi ştampila structurii;

i) în colţul din dreapta jos va fi aplicată fotografia deţinătorului;
j) în partea inferioară a legitimaţiei se alocă 6 spaţii orizontale pentru aplicarea

vizelor anuale care se semnează de către şeful poliţiei locale.
Fotografia titularului utilizată are dimensiunile de 3 cm x 4 cm şi este executată

color (în uniforma de serviciu/sau într-o ţinută decentă, pentru persoanele încadrate în
poliţia locală care nu poartă uniformă).

C. Însemnele distinctive de ierarhizare
În raport cu funcţiile îndeplinite, însemnele distinctive de ierarhizare au

următoarele forme şi mărimi:
a) şeful poliţiei locale - 3 stele tip octogon metalice sau textile, cu lăţimea de 25

mm, de culoare gri-argintiu, aşezate pe epolet;
b) adjunctul şefului - două stele tip octogon metalice sau textile, cu lăţimea de 25

mm, de culoare gri-argintiu, aşezate pe epolet;
c) şeful de serviciu - o stea tip octogon metalică sau textilă, cu lăţimea de 25 mm,

de culoare gri-argintiu, aşezată pe epolet;
d) şeful de birou sau compartiment - 3 trese din metal sau textil, de culoare gri-

argintiu, în formă de V, cu lăţimea de 5 mm, aşezate paralel pe epolet, având între ele
o distanţă de 3 mm;

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

f) funcţionarul public principal - o tresă din metal sau textil, de culoare gri -argintiu,
în formă de V, cu lăţimea de 5 mm, aşezată pe epolet;

g) funcţionarul public asistent - epolet fără tresă.


