
                   ROMÂNIA  

             JUDEŢUL VRANCEA                                                     

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  FOCŞANI                           

POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI FOCŞANI                               
Serviciul ordine publică                                                          
                                    

                 

Atribuţiile funcțiilor publice de execuție de polițisti locali, clasa I, 

grad profesional debutant la Serviciul ordine publică din cadrul 

Poliției Locale a municipiului Focșani 
 

 

1. Însuseşte, respectă şi aplică în activitatea pe care o desfăşoară, prevederile 

actelor normative în vigoare (Legea nr. 155/2010 , H.G. nr. 1332/2010, 

Legea nr. 188/1999, Legea nr. 7/2004, Legea nr. 17/1996- Cap.III, Legea nr. 

295/2004, Legea nr. 677/2001), Regulamentul de ordine interioară al Poliţiei 

Locale precum şi conţinutul planului de ordine publică şi al fişei postului. 

2. Acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă 

publică al municipiului Focşani pentru prevenirea şi combaterea faptelor 

antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice sau 

curăţeniei localităţii. 

3. 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 municipiului Focşani, în zonele comerciale şi de 

agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri 

publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea municipiului Focşani 

sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de 

ordine şi siguranţă publică. 

4. 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, în situaţii de 

urgenţă. 

5. Acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a 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. 

6. Asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al Primarului 

municipiului Focşani, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la 

efectuarea unor controale ori acţiuni specifice. 

7. 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. 



8. 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. 

9. 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. 

10. Acordă, pe teritoriul municipiului Focşani, sprijin imediat structurilor 

competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii 

ordinii publice. 

11. 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. 

12. Participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă. 

13. În cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, 

ia 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. 

14. Conduce 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. 

15. Acordă sprijin de specialitate în activităţile de verificare şi control în cazul 

societăţilor comerciale şi PFA. 

16. Păstreaza secretul de stat și de serviciu, dacă, prin natura atribuțiilor de 

serviciu are acces la asemenea date și informații. 

17. Execută dispozițiile primite și raportează de executarea acestora, pe cale 

ierarhică.  

18. Respectă normele civilizate de conduită în relațiile cu polițiștii locali, 

cetățeni, etc., manifestând stimă, respect, tact și bună cuviință față de aceștia.    

19. Să dea dovadă de cinste și corectitudine în activitatea sa și să întreprindă 

măsuri pentru menținerea disciplinii.   

20. Să cunoască obligațiile, drepturile, atribuțiile și interdicțiile legale în 

serviciu. 

21. În timpul serviciului nu desfășoară alte activități decât cele necesare 

executării în bune condiții a prestării serviciului de ordine publică și a 

misiunilor ce-i sunt încredințate. 

22. Se preocupă în permanență pentru pregătirea sa profesională. 

23. Răspunde material, disciplinar sau penal, după caz, pentru nerespectarea 

prezentelor atribuții și obligații. 

24. Îndeplineşte orice altă sarcină stabilită de conducere şi participă la toate 

activităţile organizate de Poliţia Locală, care au legătura cu activitatea sa, ori 

de câte ori este nevoie. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


