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ATRIBUŢIILE POSTULUI 

a)  organizează, planifică şi conduce întreaga activitate a poliţiei locale; 

b) întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător; 

c) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale; 

d) răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine; 

e) aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele din competenţă; 

f) studiază şi propune unităţilor beneficiare de pază introducerea amenajărilor tehnice şi a 

sistemelor de alarmare împotriva efracţiei; 

g) analizează trimestrial activitatea poliţiei locale şi indicatorii de performanţă stabiliţi de 

comisia locală de ordine publică; 

h) asigură informarea operativă a Consiliului Local al Sectorului 6, a structurii teritoriale 

corespunzătoare a Poliţiei Române, precum şi a Jandarmeriei Române despre evenimentele 

deosebite ce au avut loc în cadrul activităţii poliţiei locale; 

i) reprezintă poliţia locală în relaţiile cu alte instituţii ale statului, cu celelalte autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, 

precum şi cu persoane fizice şi juridice pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege; 

j) asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul 

să propună acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni în condiţiile legii; 

k) propune Primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activităţii; 

l) asigură măsurile pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor şi a reclamaţiilor 

cetăţenilor, în conformitate cu prevederile legale; 

m) organizează şi participă la audienţele cu cetăţenii; 

n) întocmeşte sau aprobă aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competenţei; 

o) coordonează activitatea de evidenţă, aprovizionare, de repartizare, de întreţinere şi de 

păstrare, în condiţii de siguranţă, a armamentului şi a muniţiei din dotare; 

p) urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distinctive de 

ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora; 

q) întreprinde măsuri de aprovizionare şi menţinere în stare de funcţionare a aparaturii de pază 

şi alarmare, radiocomunicaţii şi a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază şi ordine; 

r) analizează contribuţia funcţionarilor publici din poliţia locală la menţinerea ordinii şi liniştii 

publice, la constatarea contravenţiilor în domeniile prevăzute de lege şi ia măsuri de 

organizare şi îmbunătăţire a acesteia; 

s) organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului în care sunt 

îndeplinite atribuţiile de serviciu de către funcţionarii publici din poliţia locală; 

t) organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite; 

u) organizează activităţile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor; 

v) este ordonator terţiar de credite; 

w) coordonează activitatea de elaborare şi fundamentare a proiectului de buget anual al 

Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6; 



x) informează în mod operativ Primarul Sectorului 6 în legătură cu acţiunile îndeplinite şi 

măsurile întreprinse de Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6, precum şi evenimentele 

deosebite care au avut loc în desfăşurarea activităţii instituţiei; 

y) asigură întocmirea şi aprobă Regulamentul Intern al Direcţiei Generale de Poliţie Locală 

Sector 6; 

z) asigură măsurile necesare pentru exercitarea C.F.P.; 

aa) aprobă fișele de post și evaluează personalul din subordine; 

bb) coordonează efectuarea instructajului conf. art. 70 lit. d) din Legea 295/2004 republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

cc) reprezintă instituţia la negocierile cu sindicatul reprezentativ al salariaţilor cu privire la 

încheierea acordului/contractului colectiv de muncă, în condiţiile legii; 

dd)  coordonează aplicarea și implementarea Programului Dezvoltare al Sistemului de Control 

Intern Managerial din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6;   

ee) aprobă operaţiunea de autoevaluare a subsistemelor de control intern/managerial. 

ff) aprobă registrul general al riscurilor la nivelul direcţiei.  

gg) aprobă ediţiile şi reviziile procedurilor pentru activităţile proprii direcţiei conform cadrului 

procedural.  

hh) asigură demersurile necesare în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local 

Sector 6 a proiectelor de Hotărâri de Consiliu care vizează activitatea instituţiei;  

ii) asigură securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă; 

jj) ia măsurile necesare pentru asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare 

securităţii şi sănătăţii în muncă; 

kk)  respectă normele de Securitate şi  Sănătate în Muncă şi normele de apărare împotriva 

incediilor.  

ll)  îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, conform competenţei profesionale. 

mm) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, emite decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul 

personal din subordine. 

 


