Atribuţiile postului:

























desfăşoară activitatea profesională în interesul persoanei, al comunităţii, exclusiv pe
baza şi în executarea legii;
pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, în limitele
competenţelor stabilite prin lege, este investit cu exerciţiul autorităţii publice;
este înarmat în condiţiile legii, poartă uniformă, însemne distinctive şi mijoacele de
autoapărare (spray, tomfa, cătuşe şi pistol letal ori neletal) în timpul serviciului şi
exercită atribuţiile stabilite prin lege;
acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică
al municipiului Târgu Secuiesc pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale,
precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice sau curăţeniei localităţii;
intervine la evenimentele semnalate prin prin reclamaţii depuse şefului direct sau la
primărie, în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în
limita competenţei teritoriale;
acţionează, în condiţiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea
persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;
participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;
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 predă făptuitorul structurii Poliţiei Române competente
teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
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;
verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor
municipiului Târgu Secuiesc, legate de problemele specifice compartimentului;
îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege;
menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de
ordine şi siguranţa publică al municipiului Târgu Secuiesc, aprobat în condiţiile
legii; 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 Târgu Secuiesc, în zonele comerciale şi de agrement, în
parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în
proprietatea şi/sau în administrarea Primăriei municipiului Târgu Secuiesc sau a
altor instituşii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi
siguranţa 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 municipiului
Târgu Secuiesc, 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 municipiului Târgu
Secuiesc şi/sau în administrarea Primăriei municipiului Târgu Secuiesc sau a altor
servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de Consiliul Local; constată
contravenţii şi 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, mandatele de aducere emise de organele de urmărire
penală şi instanţele de judecată care arondează municipiul Târgu Secuiesc, pentru
persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
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;
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;
asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;
cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a
unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea
îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale
privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
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. 38 alin. (2) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul,
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare; 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.
la ieşirea din serviciu întocmeşte raport privind activitatea desfăşurată poartă la
uniformă insigna cu număr distinctiv de identificare şi prezintă legitimaţia de
serviciu, cu excepţia situaţiilor în care lipseşte timpul necesare pentru această
formalitate- după încheierea oricărei acţiuni sau intervenţii, se legitimează şi îşi
declară funcţia pe care o deţine în unitatea din care face parte;
execută întocmai şi la timp dispoziţiile legale şi ordinele şefilor ierarhici şi
raportează imediat de executarea lor;
foloseşte mijloacele de transmisiuni staţii radio emisie-recepţie. respectă regulile de
trafic radio;
respectă regulile de predare-primire a armamentului, a dotărilor, materialelor şi
documentelor postului;
participă la pregătirile profesionale periodice, organizate conform planificării,
având obligaţia de a însuşii prin studiu individual tematica indicată;
respectă întocmai drepturile fundamentale ale omului, prevăzută de lege şi de
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului;
constată contravenţile date în competenţă şi aplică sancţiunile potrivit legii; face uz
de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale;
conduce autovehiculele instituţiei pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
cunoaşte şi respectă întocmai Codul de conduită al funcţionarilor publici, dă dovadă
de discreţie profesională în legătură cu faptele şi informaţiile pe care le deţine în
exercitarea funcţiei;
cunoaşte şi respectă întocmai normele de securitate şi sănătate în muncă, specifice















locului în care îşi desfăşoară activitatea;
îndeplineşte orice alte sarcini date de şefii ierarhici, în limitele competenţelor
stabilite de Legea poliţiei locale cu nr. 155/2010, de Hotărârea Guvernului nr.
1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
poliţiei locale şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale a
municipiului Târgu Secuiesc;
este obligat să cunoască şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă, în conformitatea cu prevederile Legii nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă şi a Hotărârii Guvernului nr. 1425/2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006;
este obligat să comunice conducerii Poliţiei Locale datele exacte privind domiciliul
său şi numerele de telefon la care poate fi contactat;
orice schimbare cu privire la datele de contact şi de identificare se raportează în
scris conducerii Poliţiei Locale în termen de 24 ore;
să se prezinte la sediul Poliţiei Locale sau acolo unde este solicitat, în situaţii de
catastrofa, calamităţi ori tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice sau alte
asemenea evenimente, precum şi în cazul instruirii stării de asediu sau în caz de
mobilizare şi de război
să intervină şi în afara orelor de program pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu,
în raza teritorială de competenţă, cănd ia la cunoştinţă de existenţa unor situaţii care
justifică intervenţia sa
asigură efectuarea controlului respectării prevederilor conform prezentului
Regulament (Hotărârea NR. 53/2017), constatarea cu aparatele din dotare, telefon
şi imprimantă portabilă, şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale în cazul încălcării
acestor prevederi conform Regulament ( Hotărârea NR. 53/2017 )
Titularul postului are atribuţiuni privind conducerea autovehiculelor rutiere, cu
respectarea reglementărilor privind circulaţia pe drumurile publice
îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de lege.

