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Informaţii generale privind postul 

1. Denumirea postului: polițist local -  

2. Nivelul postului: funcţie publică de execuție 

3. Scopul principal al postului: - asigură ordinea și liniștea publică pe raza municipiului Turda 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului 

1. Studii de specialitate:  

2. Perfecţionări (specializări)-   

3. Cunoştinţe de operare/ programare pe calculator (necesitate şi nivel):-    

4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): -                                                

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: perseverenţa, abilitatea  de a lucra în echipă, putere de 

muncă, abilităti de relaţionare şi comunicare, loialitate;   

6. Cerinţe specifice - deplasări în teren 

7. Competenţa managerială -  

 

Atribuţiile postului  
Atribuţiile şi sarcinile prevăzute prin prezenta fişă a postului sunt reglementate în 

conformitate cu legislaţia privind activitatea Poliției Locale, codul etic al funcționarului public, 

completate cu dispoziţiile prevăzute în Regulamentul de ordine interioară a Poliţiei Locale Turda. 

   

 Desfasoara activitati in sectorul/zona stabilita prin buletinul posturilor; 

Menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă 

publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii;  

 Menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice iar la solicitarea 

persoanelor indreptatite intervin si aplaneaza conflicte spontane din incinta scolii., a unităţilor sanitare 

publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-

teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea 

locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-

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

siguranţă publică; 

 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; 

 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; 

 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; 

 Asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau 

serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice; 

 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;  

 Asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea UAT Turda şi/sau în administrarea 

autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite 

de consiliul local; 

 Constată contravenţii si aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea 

socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi 

locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă; 

 Execută, în condiţiile legii citatiile,  mandatele de aducere emise de organele de urmarire penală şi 

instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru 

persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;  

 Executa la timp si in conditiile legii afisari la domiciliu persoanelor ale copiilor proceselor verbale 

de contraventii, instiintari de plata, somatii, etc. 

  La dispozitie, desfasoara activitati la punctual de control acces la Primaria mun Turda 

indeplinind sarcinile specific acestui obiectiv 

 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 şi a 

prostituţiei; 

 Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind prevenirea 

și combaterea efectului consumului produselor din tutun, în conformitate cu prevederile Legii nr.349 

din 2002, pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, actualizată și 

modificată cu Legea nr.15 din 2016; 

 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; 

 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; 

 Verifica si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor HCL 338/2016, modificata prin HCL 

258/2017 privind  tarifele percepute pentru obtinerea autorizariei de tonaj la autovehiculele cu masa 

maxima admisa de peste 3,5 tone; 

 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; 

 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; 

 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; 

 Acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru 

asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului; 

 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; 

 Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale (OUG-195/2002/R, 

HCL-199/2019, Legea 448/2006/R,etc.) privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi 

accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a celor staţionate neregulamentar; 

 Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale (OUG-195/2002/R; 

HCL-199/2019,etc.) privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având 

dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule; 



 Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere (OUG-195/2002/R, 

HCL 199/2019) de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală; 

 Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale (OUG-

195/2002/R, HCL 199/2019,etc.) referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în 

parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin 

semnul internaţional pentru persoanele cu handicap; 

 Aplică prevederile legale (Legea 421/2002/R, HCL 199/2019) privind regimul juridic al 

vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului 

ori al UAT Turda;  

 Sprijina Politia Romana in activitatile de depistare a persoanelor care se sustrag urmaririi sau 

executarii pedepselor, precum si a persoanelor disparute; 

 In cazul constatarii in flagrant a unei fapte penale, imobilizeaza faptuitorul, iau masuri pentru 

conservarea locului faptei, identifica martorii oculari, sesizeaza imediat organele competente si 

predau faptuitorul politidtilor competenti sa continue cercetarile, din cadrul politiei municipiului 

Turda, pe baza de proces verbal.In cazul in care se foloseste forta si/ sau mijloacele din dotare pentru 

imobilizarea persoanelor se vor lua masuri legale si se va intomi un raport de folosire a mijloacelor 

din dotare , paersoana va fi condusa la UPU Turda pentru constatarea  si consemnarea leziunilor 

produse de catre medicpe raportul de folosire a mujloacelor din dotare; 

 Intervin la solicitarile dispeceratului la evenimentele semnalate prin serviciul de urgenta112, sau 

sesizarilor cetatenilor pe principiul ,, cel mai apropiat politist de la locul evenimentului intervine’’ in 

functie de specificul atributiilor de serviciu stabilite prin lege si in limita competentei teritoriale 

 Cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea 

deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al 

autovehiculelor abandonate pe domeniul public; 

 Asigură siguranța traversării pietonilor la trecerile de pietoni pe raza municipiului Turda, în 

special în zonele instituțiilor de învățământ; 

 Controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a 

deşeurilor menajere şi industrial, aplicand masuri legale; 

 Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, 

reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au 

persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind 

evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Să aplice în condiţiile legii sancţiunile pentru contravenţiile privind ordinea şi liniştea publică, 

curăţenia localitaţii, reguli de comerţ stradal sau alte contravenţii pentru care li se stabilesc asemenea 

competenţe prin legi, Hotarâri ale Guvernului sau ale Consiliului Local; 

 Asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti si angajati ai UAT Turda si a tuturor 

persoanelor implicate cu ocazia executărilor silite indeplinind procedura legala pentru asemenea 

situatii;  

 Colaboreaza cu reprezentantii Muzeului de Istorie Turda in vederea supravegherii zonei Castrului 

Roman pentru asigurarea ordinii si linistii publice in perimetru. 

 Solutioneaza petitii si alte plangeri ale cetatenilor in limita competentrlor legale. 

 Desfasoara actiuni commune cu Corpul de Control al TUP Turda in vederea asigurarii PLP pe 

transportul in comun precum si legitimarea calatorilor care nu poseda documente valabile de calatorie 

 În cazul infracţiunilor flagrante, personalul poliţiei locale imobilizeaza făptuitorul, ia măsuri 

pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi 

predă faptuitorul, pe baza de proces verbal, în vederea continuării cercetărilor; 

 În exercitarea atribuţiilor de serviciu este obligat să poarte, insignă cu numărul distinctiv de 

indentificare şi să prezinte legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care lipseşte timpul 

necesar pentru această formalitate, iar după încheierea oricărei acţiuni sau intervenţii aceştia se 

legitimează şi îşi declară funcţia pe care o deţin şi instituţia din care face parte; 

 Să poarte şi să folosească în condiţiile legii numai în timpul serviciului armamentul, muniţia 

precum şi celelalte mijloace de apărare şi intervenţie; 

 Purtarea echipamentului specific este obligatorie (uniformă, baston de cauciuc, spray iritant 



lacrimogen şi staţie  de emisie recepţie, etc); 

 Să ţină permanent legătura prin staţia radio cu dispecerul şi să informeze operativ inspectorii care 

răspund de obictiv sau şeful de serviciu asupra problemelor constatate; 

 Prezintă raport scris în fiecare zi la ieşirea din serviciu consemnând toate evenimentele şi 

procesele verbale de constatare a contravenţiei constatate; 

 Respectă programul de lucru, disciplina şi regulamentul de ordine interioară; 

 Să se prezinte la serviciu în condiţii corespunzătoare pentru îndeplinirea îndatoririlor ce le revin şi 

să nu consume băuturi alcoolice în timpul executării serviciului; 

 Are obligaţia de a se informa permanent despre problemele prezentate în şedinţe, de la şeful de 

serviciu, legislatia nou aparuta in domeniul propriu de activitate;  

 Îndeplineşte alte atribuţii prevăzute în actele normative în vigoare precum şi orice alte sarcini 

primite de la superiori. 

 

 

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului                       
Denumire: Polițist local 

Clasa :  

Gradul profesional : 

Vechimea în specialitate necesară: -  

 

Sfera relaţională a titularului postului        

1. Sfera relaţională internă:                      

a. relaţii ierarhice: 

-  se subordonează directorului executiv, sefului serviciului Ordine publică și șefului de sector; 

b. relaţii funcţionale: 

 -  cu toate serviciile, birourile și compartimentele din cadrul Serviciului Public Poliția Locală Turda; 

c. relaţii de control: -  

d. relaţii de reprezentare: - 

2. Sfera relaţională externă:   

a. cu autorităţile şi instituţiile publice, cu cetăţenii, cu toate serviciile din cadrul Primăriei 

municipiului Turda, Judecătoria Turda, Poliţia Municipiului Turda; 

b. cu organizaţii internaţionale -  

c. cu persoane fizice şi juridice: cetățeni, societăţi comerciale, diferite asociaţii. 

3. Limite de competenţă: în limita prezentei fișe și a prevederilor legale incidente. 

 

4. Delegare atribuţii: în lipsa titularului atribuţiile sunt preluate de către politistul local I/superior, cu 

atributii de sef de sector, pe probleme de siguranță și ordine publică. 

 

Întocmit de:                                                               

1. Numele şi prenumele:  

2. Funcţia publică de conducere: Șef serviciu 

3. Semnătura .............................................................. 

4. Data……………………………………………….  

 

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului                                

1. Numele şi prenumele:  

2. Semnătura ……………………………………… 

3. Data …………………………………………….. 

 


