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                                                                                Fisa postului 
Denumirea postului- Șef birou 
Categoria postului – Funcție publica de conducere 
Incadrare - ,,Sef Biroul Poliție locala 
Atributii generale: Conduce și coordoneaza activitatea Biroului de Poliție 
locala 
Atributii delegate: 
În domeniul menţinerii ordinii şi siguranţei publice şi a pazei bunurilor: 

a) menţine ordinea şi siguranţei publice în zonele şi locurile stabilite prin planul 
de pază şi ordine publică; 
b) menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ 
publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii 
administrative-teritoriale, a zonelor comerciale şi de agrement, parcurilor, 
pieţelor, cimitirelor şi a altor locuri aflate în proprietatea unităţii administrative-
teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a 
altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite prin Planul de Pază şi 
Ordine Publică; 
c) asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de 
consiliul local, conform planurilor de pază şi ordine publică; 
d) asigură însoţirea şi protecţia reprezentanţilor primăriei ori a altor persoane 
cu funcţii în instituţiile publice locale la executarea unor controale sau acţiuni 
specifice; 
e) participă, după caz, la asigurarea fluenţei traficului rutier, cu ocazia 
efectuării unor lucrări de modernizare şi reparaţii ale arterelor de circulaţie; 
f) acţionează pentru identificarea cerşetorilor, copiilor lipsiţi de ocrotirea 
părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi ia măsuri 
pentru predarea acestora către serviciul public de asistenţă socială în vederea 
soluţionării; 
g) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, conform legii, 
pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii 
publice, curăţenia localităţilor, comerţul, protecţia mediului, precum şi pentru 
faptele care afectează climatul social, stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului 
local sau dispoziţii ale primarului; 

h) 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; 
i) participă la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, 
mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, 
acţiunilor promoţionale, comerciale, manifestărilor cultural-artistice, 
comemorative şi sportive organizate la nivel local; 
j) intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetăţenilor, pentru 
aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri 
sociale, stabilirea situaţiilor de fapt sesizate şi rezolvarea acestora; 
k) acţionează, împreună cu poliţia, jandarmeria, pompierii, protecţia civilă şi 
alte autorităţi prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a 
persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, 
epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a 
urmărilor provocate de astfel de evenimente; 
l) constată contravenţii şi aplică sancţiuni cu privire la modul de depozitare a 
deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel şi de respectare a igienizării 
zonelor periferice şi a malurilor cursurilor de apă, sesizând primarul cu privire 
la situaţiile de fapt constatate şi la măsurile ce trebuie luate în vederea 
îmbunătăţirii stării de curăţenie a localităţii; 
m) comunică, în cel mai scurt timp posibil organelor abilitate, datele cu privire 
la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, 
despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice; 
n) asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia 
executărilor silite; 
o) verifică şi soluţionează, în limitele legii, sesizările asociaţiilor de proprietari 
sau locatari privind săvârşirea unor fapte prin care se încalcă normele legale, 
altele decât cele cu caracter penal; 
p) sprijină Poliţia Română în activităţile de depistare a persoanelor care se 
sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute; 

r) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire 
penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea 
administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă; 
s) 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; 
  
În domeniul circulaţiei pe drumurile publice: 
a) asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, 
având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de 
autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în 
domeniul circulaţiei pe drumurile publice; 
b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli 
constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor 
rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere; 
c) participă 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; 
d) participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la 
asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, 
demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, 
manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, 
precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică 
aglomerări de persoane; 
e) sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor 
de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza 
teritorială de competenţă; 
f) acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea 
măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului; 
g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente 
şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea 
martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai 
apropiată unitate sanitară; 

  
În domeniul urbanismului,disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal,: 
a) efectuează controale pentru depistarea construcţiilor şi organizărilor de şantier 
fără autorizaţie de construire sau desfiintare, inclusiv a construcţiilor cu caracter 
provizoriu, sau care nu respecta autorizatiile emise; 

b) verifică sesizările şi reclamaţiile persoanelor fizice şi juridice referitoare la 
disciplina în construcţii; 

c) participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a construcţiilor şi a 
organizărilor de şantier fără autorizaţie de construcţie efectuate fără autorizaţie, pe 
domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe 
spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor 
instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a 
libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice; 

d) verifică executarea lucrărilor de reparaţii a părţii carosabile şi pietonale şi 
aplică sancţiuni contravenţionale în cazul nerespectării condiţiilor impuse în 
autorizaţia de construire; 

e.       sesizează instanţele de judecată şi organele de urmărire penală cu privire la 
continuarea construcţiilor fără autorizaţie faţă de care s-a dispus sistarea execuţiei 
lucrărilor sau pentru lucrări ce se edifică în zona de protecţie a monumentelor 
istorice fără autorizaţie de construcţie sau cu nerespectarea acesteia; 
f.       participă la recepţia lucrărilor de construire în zona de competenţă; 
g) constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind 
disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează 
procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, 
şefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare 
a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, preşedintelui consiliului judeţean, 
primarului unităţii administrativ-teritoriale ori al sectorului municipiului Bucureşti în a 
cărui rază de competenţă s-a săvârşit contravenţia sau persoanei împuternicite de 
aceştia. 
h.      verifică respectarea normelor legale privind construcţiile şi împrejurimile 



degradate. 
În domeniul protecţiei mediului: 
a) controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, 
transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale; 
b) sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare 
a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică; 
c) participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a 
epizootiilor; 
d) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea 
autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes 
local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora; 
e) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora; 
f) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a 
rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi 
deratizarea imobilelor; 
g) verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice 
sau juridice, potrivit legii; 
h) verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în 
conformitate cu graficele stabilite; 
i) verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor 
administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor 
legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de 
gospodărire a localităţilor; 
j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale 
specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a) - i), stabilite în sarcina autorităţilor 
administraţiei publice locale. 

  
În domeniul respectării legislaţiei care reglementează desfăşurarea comerţului 
a.       verifică activitatea de comercializare a produselor desfăşurată de către 
operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari 
în pieţele agro-alimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor 
legale de către administratorii pieţelor agro-alimentare; 
b.      verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, 
aprobărilor, documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare 
metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau 
acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale; 
c.       sprijină autorităţile de control sanitare, sanitar-veterinare şi pentru protecţia 
consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice ale acestora; 
d.      verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la 
afişarea preţurilor, a categoriei de calitate a produselor şi serviciilor, respectarea 
standardelor de calitate, exactitatea cântarelor şi a măsurătorilor produselor 
comercializate şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică 
nereguli; 
e.       verifică comercializarea obiectelor cu caracter religios; 
f.       verifică respectarea normelor legale privind reclama şi comercializarea 



produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice; 
g.      verifică respectarea normelor legale privind afişajul; 
h.      verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare al 
operatorilor economici; 
i.        verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, reclamaţiile primate în legătură cu 
actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locurile publice cu încălcarea normelor 
legale. 
Relatii de subordonare: se subordonează Primarului comunei Poiana Mare 
  
 


