Anexa la HCL nr. 60 din 26.09.2019

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
A POLITIEI LOCALE UMBRARESTI

Politia locala s-a infiintat in baza prevederilor Legii nr. 155/2010 a politiei locale si a
Hotararii Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare
a politiei locale, in scopul exercitarii atributiilor privind apararea drepturilor si libertatilor
fundamentale ale persoanei, a proprietatii private si publice, prevenirea si descoperirea
infractiunilor.

Structura organizatorica
Art.1. Politia Locala Umbraresti este organizata si functioneaza ca birou in cadrul
aparatului de specialitate al Primarului, aflat in subordinea directa a Primarului.
Art.2. (1) Biroul Politia Locala Umbraresti este format dintr-un numar de 7 functii din
care 6 functii publice si 1 functie contractuala. Din cele 6 functii publice, 1 functie este de
conducere de sef birou si 5 functii de executie din care 1 functie politist local cls.I asistent, 1
functie cls.I debutant, 1 functie cls.III principal, 1 functie cls.III asistent si 1 functie cls.III
debutant.
(2) Biroul este compartiment functional al Politiei locale Umbraresti, prin care se realizeaza
atributiile acesteia si este condus de un sef de birou, iar in lipsa acestuia de catre un functionar
public, desemnat in acest scop.
(3) Personalul biroului este subordonat sefului de birou, care organizeaza, indruma,
coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea acestora in conditiile prezentului Regulament si
a dispozitiilor legale.
(4) Personalul Politiei locale este compus din functionari publici care ocupa functii publice
specifice de politist local (de conducere si de executie), precum si din personal contractual.
(5) Atributiile si raspunderile functiilor din structura Politiei locale Umbraresti se stabilesc prin
fisele posturilor, elaborate in baza dispozitiilor legale si a prezentului Regulament.
Art.3. (1) Conditiile de organizare si de desfasurare a concursurilor sau examenelor se
stabilesc prin hotarare a consiliului local la propunerea primarului in conformitate cu prevederile
O.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.
(2) Personalul contractual din cadrul poliţiei locale care exercită atribuţiile prevăzute la art. 6 lit.
h) din Legea nr. 155/2010 trebuie să îndeplinească şi condiţiile prevăzute la art. 39 din Legea nr.
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi
completările ulterioare. Angajarea acestuia se face cu respectarea prevederilor art. 40 din Legea nr.
333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Raporturile de serviciu ale politistilor locali se modifica, se suspenda si inceteaza in
conditiile stabilite de Legea nr.155/2010 si de O.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.
(4) Funcţionarii publici din poliţia locală pot fi numiţi debutanţi sau definitivi.
(5) La terminarea perioadei de stagiu, activitatea funcţionarilor publici debutanţi din poliţia
locală se evaluează în conformitate cu procedura de evaluare a activităţii funcţionarilor publici
debutanţi.

(6) După numirea în funcţie, poliţiştii locali care au atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii
publice, precum şi cei cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere, selecţionaţi în vederea încadrării
posturilor structurilor de poliţie locală înfiinţate în condiţiile art. 3 alin. (2) sunt obligaţi ca, în
termen de un an, să urmeze un program de formare iniţială organizat într-o instituţie de învăţământ
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
(7) Fac excepţie poliţiştii locali care provin din structurile de ordine şi siguranţă publică ale
Ministerului Afacerilor Interne, precum şi cei care au urmat un program de pregătire iniţială într-o
instituţie de învăţământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
(8) Durata programelor de formare este de minimum 3 luni.
(9) Finalizarea programelor de formare prevăzute se face prin examen de absolvire, conform
planului de învăţământ. În urma promovării examenului, poliţiştii locali obţin un certificat de
absolvire eliberat, în condiţiile legii, de către instituţia organizatoare.
(10) Daca, după expirarea perioadei de un an poliţistul local nu a absolvit programul de formare
iniţială, acesta este eliberat din funcţia publică.
(11) Contravaloarea cheltuielilor de şcolarizare individuale ale poliţiştilor locali aferente
programelor de formare se suportă din bugetul local.
Art.4. (1) Instituţiile de specialitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor în care
se desfăşoară programe de formare iniţială prevăzute la art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea nr.
155/2010, numărul cursanţilor şi perioadele în care se realizează aceste programe de formare
iniţială, precum şi cuantumul cheltuielilor de şcolarizare/cursant se stabilesc anual prin ordin al
ministrului administraţiei şi internelor.
(2) Pentru stabilirea cadrului organizatoric prevăzut la alin. (1), structura Ministerului
Administraţiei şi Internelor cu atribuţii în relaţia cu comunităţile locale centralizează propunerile
instituţiilor beneficiare şi prezintă la structura centrală de pregătire de la nivelul Ministerului
Administraţiei şi Internelor repartizarea numerică şi pe judeţe a acestor solicitări.
(3) Programele de formare iniţială sunt structurate pe module, parcurse prin cursuri la zi cu
durata de 3 luni.
(4) Pentru funcţiile publice de conducere, în programele de studiu se prevede obligatoriu un
modul de management, cu durata de minimum 30 de ore.
(5) Instituţiile de specialitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor constituie
seriile de pregătire a cursanţilor, în baza solicitărilor instituţiilor beneficiare transmise acestora de
către structura centrală de pregătire, în limita numărului de locuri, în ordinea transmiterii cererilor.
(6) Pentru a se constitui o grupă de studiu în cadrul seriei de pregătire este necesar un număr
minim de 15 cursanţi. În situaţia în care nu se poate constitui nicio grupă în cadrul seriei de
pregătire, precum şi în situaţia în care numărul înscrierilor depăşeşte numărul de locuri aprobat, cei
înscrişi se redistribuie la alte instituţii organizatoare, în limita numărului de locuri prevăzut pentru
acestea, cu acordul instituţiilor beneficiare.
(7) Examenul de absolvire a programelor de formare iniţială se susţine în faţa unei comisii
numite prin dispoziţie a şefului sau ordin al comandantului instituţiei organizatoare, după caz.
Comisia este constituită din 2 sau 3 specialişti din afara instituţiei organizatoare şi 1-3 reprezentanţi
ai acesteia care au organizat programul de formare profesională. La examen pot asista şi
reprezentanţi ai beneficiarilor programelor de formare profesională care au delegaţie solicitată în
acest sens şi eliberată de către structura de specialitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi
Internelor.
(8) În urma promovării examenului, poliţiştii locali obţin un certificat de absolvire eliberat în
condiţiile legii de către instituţia organizatoare de specialitate, cu menţionarea competenţelor
profesionale dobândite, cuantificate în credite transferabile. Certificatele de absolvire sunt tipărite
cu antetul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi au regimul prevăzut de lege pentru
documentele de studii.
(9) Poliţiştii locali care promovează programele de formare iniţială încheie un angajament de
serviciu prin care se obligă să lucreze în poliţia locală o perioadă de cel puţin 5 ani de la data
promovării examenului.

Art.5. (1) La numirea în funcţia publică, funcţionarii publici din poliţia locală depun
jurământul de credinţă . Refuzul depunerii jurământului se consemnează în scris şi atrage revocarea
actului administrativ de numire în funcţia publică, în condiţiile legii.
(2) Jurământul de credinţă este semnat de către funcţionarul public din poliţia locală în
două exemplare, unul păstrându-se la dosarul personal, iar cel de-al doilea se înmânează
semnatarului.
Art.6. Dacă funcţionarului public din poliţia locală numit în funcţia publică îi încetează
raporturile de serviciu din motive imputabile acestuia, înaintea expirării perioadei prevăzute în
angajamentul de serviciu, se aplică prevederile art. 38 alin. (4) din Legea nr. 155/2010.
Raza de competenta
Art.7. Activitatea Politiei Locale Umbraresti se realizeaza in scopul exercitarii atributiilor
privind apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private si
publice, prevenirea si descoperirea infractiunilor, in urmatoarele domenii:
- Ordinea si linistea publica, precum si paza bunurilor;
- Protectia mediului;
- Disciplina in constructii si afisaj stradal;
- Activitatea comerciala;
- Circulatiei pe drumurile publice;
- Alte domenii stabilite prin lege.
Principii de functionare
Art.8. Politia locala Umbraresti functioneaza cu respectarea urmatoarelor principii:
- Principiul proximitatii si proportionalitatii;
- Principiul legalitatii si increderii;
- Principiul previzibilitatii;
- Principiul deschiderii si transparentei;
- Principiul eficientei si eficacitatii;
- Principiul raspunderii si rersponsabilitatii;
- Principiul impartialitatii si nediscriminarii.
Cooperare
Art.9. Politia Locala Umbraresti coopereaza in indeplinirea misiunilor ce ii revin cu structurile
teritoriale ale Politiei Romane, ale Jandarmeriei Romane si ale Inspectoratului General pentru
Situatii de Urgenta, cu celelalte autoritati ale administratiei publice si colaboreaza cu personae
fizice si juridice, in conditiile legii.
Colaborare
Art.10. Politia Locala Umbraresti in desfasurarea activitatilor, colaboreaza cu asociatiile si
organizatiile neguvernamentale, precum si cu persoanele fizice si juridice in limitele legii.

Autoritatea functiei publice
Art.11. Personalul Politiei Locale Umbraresti este investit cu exercitiul autoritatii publice, pe
timpul si in legatura cu indeplinirea atributiilor/indatoririlor de serviciu, in limitele competentelor
stabilite prin lege.
Autoritatea functiei nu poate fi exercitata in interes personal.

Atributiile Politiei locale
Art.12. Seful de Birou al Politiei Locale isi indeplineste atributiile in mod nemijlocit sub
autoritatea si controlul Primarului si are urmatoarele atributii:
a) Organizeaza, planifica si conduce intreaga activitate a Politiei Locale;
b) Intreprinde masurile necesare pentru incadrarea cu personal corespunzator;
c) Asigura cunoasterea si aplicarea intocmai de catre intregul personal al prevederilor legale;
d) Raspunde de pregatirea profesionala continua a personalului din subordine;
e) Aproba planurile de paza intocmite pentru pentru obiectivele din competenta;
f) Studiaza si propune unitatilor beneficiare de paza introducerea amenajarilor tehnice si a
sistemelor de alarmare impotriva efractiei;
g) Analizeaza trimestrial activitatea Politiei Locale si indicatorii de performanta stabiliti de
comisia locala de ordine publica;
h) Asigura informarea operativa a consiliului local, a structurii teritoriale corespunzatoare a
Politiei Romane, precum si a Jandarmeriei Romane despre evenimentele deosebite ce au avut loc in
cadrul activitatii Politiei Locale;
i) Reprezinta Politia Locala in relatiile cu alte institutii ale statului, cu celelalte autoritati ale
administratiei publice centrale si locale si colaboreaza cu organizatii neguvernamentale, precum si
cu persoane fizice si juridice pentru indeplinirea atributiilor stabilite de lege;
j) Asigura ordinea interioara si disciplina in randul personalului din subordine, avand
dreptul sa propuna acordarea de recompense si aplicarea de sanctiuni in conditiile legii;
k) Propune Primarului adoptarea de masuri pentru eficientizarea activitatii;
l) Asigura masurile pentru rezolvarea operative a cererilor, a sesizarilor si a reclamatiilor
cetatenilor, in conformitate cu prevederile legale;
m) Organizeaza si participa la audientele cu cetatenii;
n) Intocmeste sau aproba aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competentei;
o) Urmareste modul de echipare a personalului cu uniforme si insemnele distinctive de
ierarhizare, repartizarea si utilizarea corespunzatoare a acestora;
p) Intreprinde masuri de aprovizionare si mentinere in stare de functionare a aparaturii de
paza si alarmare, radiocomunicatii si a celorlalte amenajari destinate serviciului de paza si ordine;
q) Mentine legatura permanenta cu beneficiarii privind modul in care se desfasoara
activitatea de paza , semnaleaza nereguli referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale si
propune masurile necesare pentru cresterea eficientei pazei;
r) Analizeaza contributia functionarilor publici din Politia Locala la mentinerea ordinii si
linistii publice, la constatarea contraventiilor in domeniile prevazute de lege si ia masuri de
organizare si imbunatatire a acesteia;
s) Organizeaza si executa controale tematice si inopinate asuipra modului in care sunt
indeplinite atributiile de serviciu de catre functionarii publici din Politia Locala;
t) Organizeaza sistemul de alarmare a personalului in cazuri deosebite;
u) Organizeaza activitatile de protectie a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor;
v) Indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.
Art.13. Atributiile Politiei Locale in domeniul Ordinii si linistii publice, precum si al
pazei bunurilor.
a) Actioneaza in zona de competenta stabilita prin planul de ordine si siguranta publica al
comunei Umbraresti pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, precum si pentru
mentinerea ordinii si linistii publice sau curateniei comunei;
b) Intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul
de urgenţă 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie
de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;

c) acţionează, în condiţiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea
persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;
d) participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;
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
şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în
vederea continuării cercetărilor;
f) conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte
a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;
g) verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului;
h) menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a
unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al comunei, în
zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri
publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea comunei sau a altor instituţii/servicii publice de
interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;
i) participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor,
la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori
catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
j) acţionează pentru identificarea copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau
a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora
serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile
legii;
k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea
legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de
gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile
specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin
personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
l) asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului la efectuarea unor
controale ori acţiuni specifice;
m) 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;
n) asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea sau în administrarea comunei;
o) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind
convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţiir administraţiei publice
locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
p) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi
instanţele de judecată care arondează comuna, pentru persoanele care locuiesc pe raza de
competenţă;
q) 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;
r) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la
mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
s) asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
t) acordă, pe teritoriul comunei Umbraresti, sprijin imediat structurilor competente cu
atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.
Art.14. Atributiile Politiei Locale in domeniul protectiei mediului

a) verifică ridicarea deseurilor menajere de catre operatorii de servicii de salubritate, in
conformitate cu graficele stabilite;
b) verifica si solutioneaza, potrivit competentelor specifice ale autoritatilor administratiei
publice locale, sesizarile cetatenilor privind nerespectarea normelor legale de protectie a mediului
si a surselor de apa, precum si a celor de gospodarire a localitatii.
c) verifica asigurarea salubrizarii strazilor, a cailor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor,
indepartarea zpezii si a ghetii de pe caile de acces, dezinsectia si deratizarea imobilelor;
d) verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice,
operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de
depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care
le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a
terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;
e) verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei în locurile publice;
f) participa la actiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave si a epizootiilor;
g) verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei albiilor râurilor şi a cursurilor
de ape ce traversează comuna Umbraresti;
h) veghează la respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi;
i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea prevederilor
legii.
Art.15. Atributiile Politiei locale in domeniul disciplinei in constructii si afisaj stradal
a) Efectueaza controale pentru identificarea lucrarilor de constructii executate fara autorizatie
de construire sau desfiintare, dupa caz, inclusiv a constructiilor cu caracter provizoriu ;
b) Efectueaza controale pentru identificarea persoanelor care nu respecta autotizatia de
executare a lucrarilor de reparatii ale partii carosabile si pietonale;
c) Verifica respectarea normelor legale privind afisajul publicitar, afisajul electoral si orice
alta forma de afisaj/reclama, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfasurara a
activitatii economice;
d) Participa la actiunile de demolare/dezmembrarte a constructiilor efectuate fara autorizatie
pe domeniul public sau privat al comunei Umbraresti, prin asigurarea protectiei perimetrului si a
libertatii de actiune a personalului care participa la aceste operatiuni specifice;
e) Constata, dupa caz, conform atributiilor stabilite prin lege, contraventiile privind disciplina
in domeniul autorizarii excecutarii lucrarilor in constructii si inainteaza procesele-verbale de
constatare a contraventiilor, in vederea aplicarii sanctiunii.
Art.16. Atributiile Politiei locale in domeniul activitatii comerciale
a) Actioneaza pentru respectarea normelor legale privin d desfasurarea comertului stradal si
a activitatilor comerciale, respectiv a conditiilor si a locurilor stabilite de autoritatile administratiei
publice locale;
b) Verifica legalitatea activitatilor de comercializare a produselor desfasurate de operatori
economici, persoane fizice si juridice autorizate si producatori particulari in pietele agroalimentare
si targuri;
c) Verifica respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare si a
locurilor de comercializare a produselor din tutun si a bauturilor alcoolice; verifica respectarea
normelor legale privind comercializarea cu character religios;
d) Coopereaza si acorda sprijin autoritatilor de control sanitar, de mediu si de protectie a
consumatorilor in exercitarea atributiilor de serviciu specifice demeniului de activitate al acestora;
e) Verifica respectarea obligatiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afisarea
preturilor, a produselor comercializate si a serviciilor si sesizeaza autoritatile competente in cazul in
care identifica nereguli;
f) Verifica si solutioneaza, in conditiile legii, petitiile primate in legatura cu actele si faptele

de comert desfasurate in locuri publice cu incalcarea normelor legale; constata contraventii si aplica
sanctini pentru incalcarea normelor legale specific realizarii atributiilor, stabilite in sarcina
autoritatilor administratiei publice locale.
Art.17. Atributiile Politiei locale in domeniul circulatiei pe drumurile publice
a) Sa poarte peste uniforma specifica, in functie de anotimp, vesta sau scurta cu elemente
reflectorizante, pe care este imprimata emblema ‘’POLITIA LOCALA’’;
b) Sa poarte cascheta cu coafa alba;
c) Sa efectueze semnalele adresate participantilor la trafic,,potrivit dispozitiilor legale care
reglementeaza circulatia pe drumurile publice.
Art.18. Personalul contractual care executa activitati de paza are urmatoarele atributii
specifice:
a) Verifica, in timpul serviciului, locurile si punctele vulnerabile, existenta si starea
incuietorilor, a amenajarilor tehnice si a sistemelor de paza si alarmare si ia, in caz de nevoie,
masurile care se impun;
b) Cunoaste prevederile legale privind accesul in obiective si regulile stabilite in planurile de
paza;
c) Supravegheaza ca persoanele carora li s-a permis accesul in incinta, pe baza documentelor
stabilite, sa se deplaseze numai in locurile pentru care au primit permisiunea de acces;
d) Nu paraseste postul incredintat decat in situatiile si conditiile prevazute de consemnul
postului;
e) Verifica obiectivul incredintat spre paza, cu privire la existenta unor surse care ar putea
produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. In cazul in care acestea s-au produs, ia
primele masuri de salvare a persoanelor si a bunurilor, precum si pentru limitarea consecintelor
acestor evenimente si sesizeaza organele competente;
f) In cazul savarsirii unei infractiuni flagrante, ia masuri de predare a faptuitorului structurilor
Politiei Romane competente potrivit legii. Daca faptuitorul a disparut, asigura paza bunurilor, nu
permite patrunderea in campul infractional a altor persoane si anunta unitatea de piolitie
competenta, intocmind totodata proces-verbal cu cele constatate;
g) Face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea stricta a prevederilor legale.
Art.19. (1) In exercitarea atributiilor ce ii revin, potrivit legii, politistul local are
urmatoarele drepturi principale:
a) Sa efectueze control preventiv asupra persoanei si/sau bagajului acesteia in urmatoarele
situatii: exista indicii clare ca s-a savarsit, se savarseste sau se pregateste savarsirea unei infractiuni
sau persoana participa la manifestari publice organizate in locuri in care este interzis accesul cu
arme, produse ori substante periculoase:
b) Sa invite la sediul Politiei Locale persoanele a caror prezenta este necesara pentru
indeplinirea atributiilor, prin aducerea la cunostinta, in scris, a scopului si a motivului invitatiei;
c) Sa solicite sprijinul cetatenilor pentru identificarea, urmarirea si prinderea persoanelor care
au comis fapte de natura penala sau contraventionala; sa poarte si sa foloseasca, in conditiile legii si
numai in timpul serviciului, armamentul, munitia si celelalte mijloace de aparare si interventie din
dotare;
d) Sa foloseasca forta, in conditiile legii, proportional cu starea de fapt care justifica utilizarea
acesteia, in cazul nerespectarii dispozitiilor pe care le-a dat in exercitarea atributiilor de serviciu;
e) Sa legitimeze si sa stabileasca identitatea persoanelor care incalca dispozitiile legale ori
sunt indicii ca acestea pregatesc sau au comis o fapta ilegala;
f) Sa conduca la sediul Politiei Locale sau al unitatilor teritoriale ale Politiei Romane pe cei
care prin actiunile lor pericliteaza integritatea corporala , sanatatea sau viata persoanelor, ordinea
publica ori alte valori sociale, precum si persoanele suspecte de savarsirea unor fapte ilegale, a caror
identitate nu a putut fi stabilita in conditiile legii. Verificarea situatiei acestor categorii de persoane
si luarea masurilor legale, dupa caz, se realizeaza in cel mult 12 ore din momentul depistarii, ca
masura administrativa.

(2) Pentru exercitarea atributiilor de serviciu, politistii locali au acces, in conditiile legii, la bazele
de date ale Ministerului Administratiei si Internelor. In acest scop, Politia Locala a comunei
Umbraresti si structurile abilitate din cadrul Miniterului Administratiei si Internelor incheie
protocoale de colaborare in care se reglementeaza infrastructura de comunicatii, masurile de
securitate, protectie si asigurare a confidentialitatii datelor , nivelul de acces si regulile de folosire.
Art.20. In exercitarea atributiilor de serviciu, politistul local este obligat:
a) Sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, prevazute de Constitutia
Romaniei, republicata, si de Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor
fundamentale;
b) Sa respecte principiile statului de drept si sa apere valorile democratiei; sa respecte
prevederile legilor si ale actelor administrative ale autoritatilor administratiei publice centrale si
locale;
c) Sa respecte si sa aduca la indeplinire ordinele si dispozitiile legale ale sefilor ierarhici;
d) Sa respecte normele de conduita profesionala si civica prevazute de lege;
e) Sa isi decline, in prealabil, calitatea si sa prezinte insigna de politist si legitimatia de
serviciu, cu exceptia situatiilor in care rezultatul actiunii este periclitat. La intrarea in actiune sau la
inceputul interventiei ce nu sufera amanare, politistul local este obligat sa se prezinte, iar dupa
incheierea oricarei actiuni sau interventii sa se legitimeze si sa declare functia si unitatea de politie
locala din care face parte;
f) Sa intervina si in afara orelor de program, in limita mijloacelor aflate la dispozitie , pentru
exercitarea atributiilor de serviciu, in raza teritoriala de competenta, cand ia la cunostinta de
existenta unor situatii care justifica interventia sa; sa se prezinte de indata la sediul Politiei Locale
sau acolo unde este solicitat, in situatii de catastrofe, calamitati ori tulburari de amploare ale ordinii
si linistii publice sau alte asemenea evenimente, precum si in cazul instituirii starii de urgenta ori a
starii de asediu sau in caz de mobilizare si de razboi;
g) Sa respecte secretul professional, precum si confidentialitatea datelor dobandite in timpul
desfasurarii activitatii, in conditiile legii, cu exceptia cazurilor in care indeplinirea sarcinilor de
serviciu, nevoile justitiei sau legea impun dezvaluirea acestora;
h) Sa manifeste corectitudine in rezolvarea problemelor personale, in asa fel incat sa nu
beneficieze si nici sa nu lase impresia ca beneficiaza de datele confidentiale obtinute in calitatea sa
oficiala.
Art.21. (1) Politistului local ii este interzis:
a) Sa faca parte din partid, formatiuni sau organizatii politice ori sa desfasoare propaganda
in favoarea acestora;
b) Sa exprime opinii sau preferinte politice la locul de munca sau in public;
c) Sa participle la mitinguri, demonstratii, procesiuni sau orice alte intruniri cu caracter
politic;
d) Sa adere la secte, organizatii religioase sau la orice alte organizatii interzise de lege;
e) Sa efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activitati de comert ori sa participle la
administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu exceptia calitatii de actionar;
f) Sa exercite activitati de natura sa lezeze onoarea si demnitatea politistului local sau a
institutiei din care face parte; sa detina orice alta functie publica sau privata pentru care este
salarizat, cu exceptia functiilor didactice din cadrul institutiilor de invatamant, a activitatilor de
cercetare stiintifica si creatie literar-artistica;
g) Sa participle la efectuarea oricarei forme de control in vreo entitate publica sau privata, in
cazul in care, direct ori prin intermediar, este implicat sau are interese de natura contrara activitatii
specific de politie;
h) Sa provoace suferinte fizice sau psihice unor persoane, in scopul obtinerii de la acestea ori
de la o terta persoana de informatii sau marturisiri;
i) Sa primeasca, sa solicite, sa accepte, direct sau indirect, ori sa faca sa i se promita, pentru
sine sau pentru altii, in considerarea calitatii sale oficiale, daruri ori alte avantaje;
j) Sa rezolve cereri care nu sunt de competenta sa ori care nu i-au fost repartizate de sefii

ierarhici sau sa intervina pentru solutionarea unor asemenea cereri;
k) Sa colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;
l) Sa redacteze , sa imprime sau sa difuzeze materiale ori publicatii cu caracter politic, imoral
sau ilegal.
(2) Politistul local cu functie de conducere raspunde pentru ordinele si dispozitiile date
subordonatilor. El este obligat sa verifice daca acestea au fost transmise si intelese corect si sa
controleze modul de aducere la indeplinire.
(3) Politistul local cu functie de conducere este obligat sa sprijine propunerile si initiativele
motivate ale personalului din subordine, in vederea imbunatatirii activitatii politiei locale in care isi
desfasoara activitatea, precum si a calitatii serviciilor oferite cetatenilor.
(4) Politistul local raspunde , in conditiile legii, pentru modul in care isi exercita atributiile de
serviciu. Incalcarea de catre politistul local a atributiilor de serviciu angajeaza raspunderea sa
disciplinara, patrimoniala, civila sau penala, dupa caz, potrivit legii. Politistul local are obligatia sa
se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori
prestigiului politiei locale sau autoritatilor publice.
(5) Pentru contributii deosebite la apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor si a libertatilor
fundamentale ale cetatenilor si la prevenirea faptelor antisociale, pentru indeplinirea exemplara a
atributiilor de serviciu, politistilor locali li se pot acorda recompense morale sau materiale, in
conditiile stabilite prin Regulamentul-cadru de organizare si functionare a politiei locale.
Art.22. Responsabilitatile personalului din Politia Locala Umbraresti:
a) Au obligatia sa indeplineasca cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod
constiincios, indatoririle de serviciu ce ii revin;
b) Se va abtine de la orice fapt care ar putea aduce prejudicii institutiei;
c) Va raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si de pastrarea secretului datelor si a
informatiilor cu caracter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a executarii
atributiilor de serviciu;
d) Raspunde de executarea altor atributii stabilite prin fisa postului.
Mijloace din dotare
Art.23 . (1) Politia locala poate detine, administra si/sau folosi, dupa caz, in conditiile legii,
imobile, mijloace de transport personalizate si dotate cu dispozitive de avertizare sonore si
luminoase de culoare albastra, mijloace de transport anume destinate transporturilor bunurilor si
valorilor dotate potrivit legii, armament, munitie, echipamente si aparatura tehnica specifica,
necesare pentru exercitarea atributiilor prevazute de lege.
(2) Proprietatea asupra oricaror bunuri materiale din dotarea Politiei Locale apartine comunei
Umbraresti, cu exceptia celor inchiriate, luate in administrare sau in folosinta de la alte entitati
publice sau private, dupa caz.
(3) Personalizarea echipamentelor, a mijloacelor, a uniformelor si a insemnelor distinctive ale
Politiei locale cuprinde obligatoriu denumirea comunei Umbraresti.
(4) Personalul Politiei locale este dotat cu uniforme, insemne distinctive si,dupa caz, cu:
a) arme letale de aparare si paza sau arme neletale destinate pentru autoaparare;
b) mijloace individuale de aparare, interventie si imobilizare prevazute de lege.
Art. 24. Politistii locali si personalul contractual din politia locala cu atributii in domeniul
pazei bunurilor si obiectivelor de interes local au dreptul la uniforma de serviciu de protectie
specifica locului si conditiilor de desfasurare a serviciului, care se acorda gratuit din resursele
financiare ale comunei . Articolele din care se compune uniforma, sunt prevazute in Anexa nr.1 la
Regulamentul-cadru de organizare si functionare a politiei locale.
Art.25. (1) Politistii locali cu atributii in domeniul asigurarii ordinii si linistii publice care
au obtinut certificatul de absolvire a programului de formare initiala, pot fi dotati cu arme letale de
aparare si paza sau cu arme neletale destinate pentru autoaparare, in vederea desfasurarii

activitatilor specifice, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art.69 si 70 din Legea
nr.295/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Personalul contractual care desfasoara activitati de paza si care a fost atestat profesional
potrivit prevederilor Legii nr.333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare , poate fi dotat cu
arme letale de aparare si paza sau cu arme neletale destinate pentru autoaparare, in vederea
desfasurarii activitatilor specifice, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art.69 si 70 din
Legea nr.295/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Conducerea politiei locale trebuie sa ia masurile ce se impun pentru organizarea unei
evidente riguroase a armamentului , a munitiilor si a mijloacelor cu actiune iritant-lacrimogena din
dotarea personalului si a structurilor proprii, pastrarea in conditii de deplina siguranta, portul,
manipularea si folosirea lor in stricta conformitate cu dispozitiile legale, in scopul prevenirii
pierderii, sustragerii, instrainarii, degradarii si producerii de accidente sau orice alte evenimente
negative, potrivit legilor, ordinelor si instructiunilor de specialitate in vigoare.
(4) Locurile de pastrare a armamentului, a munitiilor si a mijloacelor cu actiune iritantlacrimogena din dotarea personalului , precum si gestionarea materialelor respective se stabilesc la
inceputul fiecarui an calendaristic si ori de cate ori este necesar, prin dispozitia primarului.
(5) Dotarea individuala a personalului si asigurarea cu armament, munitii si mijloace cu
actiune iritant-lacrimogena se stabilesc in stricta conformitate cu prevederile normelor, ale tabelelor
de inzestrare si cu dispozitiile tehnice de aplicare a acestora.
Art. 26. Folosirea mijloacelor din dotare si uzul de arma
a) Pentru descurajarea, impiedicarea si neutralizarea actiunilor agresive ale persoanelor care
tulbura ordinea si linistea publica, actiuni ce nu au putut fi inlaturate sau anihilate prin utilizarea
altor mijloace, politistii locali pot folosi arme neletale destinate pentru autoaparare, bastoane din
cauciuc sau tomfe, bastoane cu energie electrostatica, dispozitive cu substante iritant-lacrimogene si
paralizante, catuse, caini de serviciu, precum si alte mijloace de imobilizare care nu pun in pericol
viata sau nu produc o vatamare corporala grava.
b) Mijloacele prevazute la lit.a) pot fi folosite impotriva persoanelor care:
- Intreprind actiuni care pun in pericol integritatea corporala, sanatatea sau bunurile altor
persoane;
- Blocheaza, in afara conditiilor legii, caile publice de circulatie, incearca sa patrunda,
patrund fara drept sau refuza sa paraseasca sediile autoritatilor publice, ale partidelor politice, ale
institutiilor si organizatiilor de interes public ori privat, pericliteaza in orice mod integritatea sau
securitatea acestora ori a personalului , sau tulbura desfasurarea normala a activitatii ;
- Ultragiaza persoanele cu functii ce implica exercitiul autoritatii publice;
- Se opun sau nu se opun, prin orice mijloace, indeplinirii solicitarilor legale ale politistilor
locali, numai daca exista o temere legitima ca prin actiunile lor pot pune in pericol integritatea
corporala sau viata politistilor locali.
c) Folosirea mijloacelor prevazute la lit.a) impotriva participantilor la actiunile agresive se va
face in mod gradual, dupa avertizarea prealabila asupra utilizarii unor asemenea mijloace si
acordarea timpului necesar pentru incetarea actiunilor si conformarea la solicitarile legale ale
politistilor locali. Orice actiune in public se face prin anuntare: ‘’POLITIA’’.
d) Folosirea mijloacelor prevazute la lit.a) nu trebuie sa depaseasca nevoile reale pentru
impiedicarea sau neitralizarea actiunilor agresive.
e) Politistul local dotat cu arme letale de aparare si paza poate face uz de arma in caz de
legitima aparare, stare de necesitate potrivit legii ori pentru indeplinirea atributiilor de serviciu.
f) Personalul contractual care desfasoara activitati de paza , dotat cu arme letale de aparare si
paza, poate face uz de arma in caz de legitima aparare ori stare de necesitate potrivit legii.
g) In sensul legii Politiei locale , prin uz de arma, se intelege tragerea cu arma letala de aparare
si paza asupra persoanelor, animalelor sau bunurilor.
h) Atunci cand folosirea altor mijloace de imobilizare sau constrangere nu a dat rezultate,
politistul local poate face uz de arma in indeplinirea atributiilor de serviciu, in urmatoarele situatii:
- Pentru asigurarea apararii oricarei persoane impotriva unor violente iminente, prin care

se poate provoca moartea sau ranirea grava ori care constituie amenintare grava asupra vietii sau
integritatii corporale a unei persoane;
- Pentru imobilizarea unei persoane care, dupa comiterea unei infractiuni prin violenta, se
opune sau incearca sa fuga, iar ramanerea acesteia in stare de libertate poate pune in pericol viata
sau integritatea corporala a persoanelor.
i) Uzul de armă se face numai dupa somația ‘’Politia,stai!’’, in caz de nesupunere, se someaza
din nou prin cuvintele: ‘’Stai, cat rag!’’. Daca cel in cauza nu se supune nici de aceasta data, se
someaza prin tragerea focului de arma in sus, in plan vertical.
j) In cazul in care, dupa exercitarea somatiei legale, persoana in cauza nu se supune, se poate
face uz de arma impotriva acesteia. Uzul de arma se face in asa fel incat sa duca la imobilizarea
celor impotriva carora se foloseste arma, tragandu-se, pe cat posibil, la picioare, pentru a evita
cauzarea mortii acestora. Fiecare situatie in care s-a facut uz de arma se raporteaza de urgenta pe
cale ierarhica. De indata ce este posibil, raportul se intocmeste in scris. Daca in urma uzului de
arma se produce moartea sau vatamarea unei persoane, fapta se comunica de indata procurorului
competent, potrivit legii.
Drepturile si recompensele care se pot acorda politistilor locali
Art.27. (1) Recompensarea politistilor locali se realizeaza in scopul recunoasterii publice
in cadrul comunitatii profesionale si in societate, daca este cazul, a meritelor celor care se
evedentiaza in indeplinirea atributiilor, a misiunilor sau pe timpul actiunilor organizate in zona de
competenta a politiei locale.
(2) Recompensele au caracter moral sau material, dupa caz.
(3) Recompensarea politistilor locali trebuie sa se bazeze pe principii care vizeaza obiectivitatea,
echitatea si principialitatea acordarii recompenselor.
Art.28 (1) Politistii locali au dreptul la despagubiri de viata, de sanatate si de bunuri, pentru
daunele suferite in exercitarea atributiilor de serviciu.
(2) Asigurarea despagubirilor implica acordarea unor sume de bani pentyru politistii locali
sau, in cazul decesului, pentru familiile acestora, in situatia producerii riscurilor specific activitatii
de politie locala.
(3) Despagubirile se acorda, in limita bugetului aprobat de consiliul local.
(4) Pentru toate sumele de bani platite ca despagubiri , se vor initia demersuri pentru
recuperarea sumelor platite de la persoanele care se fac vinovate de producerea prejudiciilor.

Dispozitii finale
Art.29. (1) Prezentul Regulament de organizare si functionare a Politiei Locale Umbraresti a
fost intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr.155/2010 a politie locale , republicata, precum
si a HG nr.1332/2010 privind Regulamentul-cadru de organizare si functionare a politiei locale.
(2) Regulamentul de organizare si functionare a Politiei locale se aproba si se modifica
numai prin Hotararea Consiliului local al comunei Umbraresti.

