ANUNȚ
Primăria Comunei Vetiș organizează concurs de ocupare unei funcții publice de execuție, poliţist
local, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Poliţie Locală;
CONDIȚII GENERALE pentru ocuparea unei funcții publice în România sunt prevăzute la art.
54 al Legii nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici. Astfel, este
necesar ca persoana să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:
1. are cetățenia română și domiciliul în România;
2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
3. are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
4. are capacitate deplină de exercițiu;
5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată
pe bază de examen medical de specialitate;
6. îndeplinește condițiile de studiu prevăzute de lege pentru funcția publică;
7. îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
8. nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului
sau contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție,
care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a
intervenit reabilitarea;
9. nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
10. nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.
CONDIŢII DE PARTICIPARE SPECIFICE
Candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
-vechime: nu este necesara;
-au obţinut avizul psihologic în vederea angajării în care sunt precizate următoarele concluzii:
APT PSIHOLOGIC pentru poliţist local/conducător auto/port armă. Acest aviz psihologic se
obţine doar în cadrul Biroului Analize Sociologice, Psihologice, Prevenire şi Protecţia MunciiCompartimentul analize psihologice, abilitat în acest sens;
-permis de conducere, categoria B.
DOSARUL DE CONCURS
In vederea participarii la concurs, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, candidatii depun dosarul de concurs, care va
contine in mod obligatoriu:

a) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si,
dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni
anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile
sanitare abilitate;
g) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de
politie politica.
(2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului
si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
(3) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta in copii legalizate sau insotite de
documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul
comisiei de concurs.
(4) Documentul prevazut la alin. (1) lit. e) poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie
raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a
completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii
concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma
selectiei dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.
(5) Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de
concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.
ORGANIZAREA CONCURSULUI
Data organizării concursului
- 28.08.2018-orele 11,00- proba scrisa,
- 31.08.2018 -orele 10,00- interviu.
Locul desfăşurării concursului : Primăria comunei Vetiş
Locul depunerii dosarelor : Primăria comunei Vetiş
Termenul de depunere a dosarelor – 17.08.2018, orele 12,00.
BIBLIOGRAFIE:
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, rerepublicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
- HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului- cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei
locale.
- Constitutia Romaniei

Atribuțiile postului conform Legii 155 / 2010 republicată.
In domeniul ordinii si linistii publice, precum si al pazei bunurilor, are urmatoarele
atributii:
a)mentine ordinea si linistea publica in zonele si locurile stabilite prin planul de
ordine si siguranta publica al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat
in conditiile legii;
b)mentine ordinea publica in imediata apropiere a unitatilor de invatamant
publice, a unitatilor sanitare publice, in parcarile auto aflate pe domeniul public sau
privat al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, in zonele comerciale si de
agrement, in parcuri, piete, cimitire, precum si in alte asemenea locuri publice
aflate in proprietatea si/sau in administrarea unitatilor/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale sau a altor institutii/servicii publice de interes local,
stabilite prin planul de ordine si siguranta publica;
c)participa, impreuna cu autoritatile competente prevazute de lege, potrivit
competentelor, la activitati de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor
periclitate de calamitati naturale ori catastrofe, precum si de limitare si inlaturare a
urmarilor provocate de astfel de evenimente;
d)actioneaza pentru identificarea cersetorilor, a copiilor lipsiti de supravegherea
si ocrotirea parintilor sau a reprezentantilor legali, a persoanelor fara adapost si
procedeaza la incredintarea acestora serviciului public de asistenta sociala in
vederea solutionarii problemelor acestora, in conditiile legii;
e)constata contraventii si aplica sanctiuni, potrivit competentei, pentru
nerespectarea legislatiei privind regimul de detinere a cainilor periculosi sau
agresivi, a celei privind programul de gestionare a cainilor fara stapan si a celei
privind protectia animalelor si sesizeaza serviciile specializate pentru gestionarea
cainilor fara stapan despre existenta acestor caini si acorda sprijin personalului
specializat in capturarea si transportul acestora la adapost;
f)asigura protectia personalului din aparatul de specialitate al
primarului/primarului general, din institutiile sau serviciile publice de interes local
la efectuarea unor controale ori actiuni specifice;
g)participa, impreuna cu alte autoritati competente, la asigurarea ordinii si linistii
publice cu ocazia mitingurilor, marsurilor, demonstratiilor, procesiunilor, actiunilor
de pichetare, actiunilor comerciale promotionale, manifestarilor cultural-artistice,
sportive, religioase sau comemorative, dupa caz, precum si a altor asemenea
activitati care se desfasoara in spatiul public si care implica aglomerari de
persoane;
h)asigura paza bunurilor si obiectivelor aflate in proprietatea
unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale si/sau in administrarea autoritatilor
administratiei publice locale sau a altor servicii/institutii publice de interes local,
stabilite de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti;

i)constata contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea normelor legale
privind convietuirea sociala stabilite prin legi sau acte administrative ale
autoritatilor administratiei publice centrale si locale, pentru faptele constatate in
raza teritoriala de competenta;
j)executa, in conditiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmarire
penala si instantele de judecata care arondeaza unitatea/subdiviziunea
administrativ-teritoriala, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenta;
k)participa, alaturi de Politia Romana, Jandarmeria Romana si celelalte forte ce
compun sistemul integrat de ordine si siguranta publica, pentru prevenirea si
combaterea infractionalitatii stradale;
l)coopereaza cu centrele militare zonale in vederea inmanarii ordinelor de
chemare la mobilizare si/sau de clarificare a situatiei militare a rezervistilor din
Ministerul Apararii Nationale;
m)asigura masuri de protectie a executorilor judecatoresti cu ocazia executarilor
silite;
n)acorda, pe teritoriul unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin
imediat structurilor competente cu atributii in domeniul mentinerii, asigurarii si
restabilirii ordinii publice.
Art. 7. - In domeniul circulatiei pe drumurile publice, are urmatoarele atributii:
a)asigura fluenta circulatiei pe drumurile publice din raza teritoriala de
competenta, avand dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a
conducatorilor de autovehicul exclusiv pentru indeplinirea atributiilor conferite de
prezenta lege in domeniul circulatiei pe drumurile publice;
b)verifica integritatea mijloacelor de semnalizare rutiera si sesizeaza nereguli
constatate privind functionarea semafoarelor, starea indicatoarelor si a marcajelor
rutiere si acorda asistenta in zonele unde se aplica marcaje rutiere;
c)participa la actiuni comune cu administratorul drumului pentru inlaturarea
efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundenta, viscol, vant
puternic, ploaie torentiala, grindina, polei si alte asemenea fenomene, pe drumurile
publice;
d)participa, impreuna cu unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Romane, la
asigurarea masurilor de circulatie ocazionate de adunari publice, mitinguri,
marsuri, demonstratii, procesiuni, actiuni de pichetare, actiuni comerciale
promotionale, manifestari cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative,
dupa caz, precum si de alte activitati care se desfasoara pe drumul public si implica
aglomerari de persoane;
e)sprijina unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Romane in asigurarea
masurilor de circulatie in cazul transporturilor speciale si al celor agabaritice pe
raza teritoriala de competenta;
f)acorda sprijin unitatilor/structurilor teritoriale ale Politiei Romane in luarea

masurilor pentru asigurarea fluentei si sigurantei traficului;
g)asigura, in cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente
si ia primele masuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea
martorilor si a faptuitorilor si, daca se impune, transportul victimelor la cea mai
apropiata unitate sanitara;
h)constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale
privind oprirea, stationarea, parcarea autovehiculelor si accesul interzis, avand
dreptul de a dispune masuri de ridicare a autovehiculelor stationate
neregulamentar;
i)constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale
privind masa maxima admisa si accesul pe anumite sectoare de drum, avand
dreptul de a efectua semnale de oprire a conducatorilor acestor vehicule;
j)constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor rutiere de
catre pietoni, biciclisti, conducatori de mopede si vehicule cu tractiune animala;
k)constata contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor
legale referitoare la circulatia in zona pietonala, in zona rezidentiala, in parcuri si
zone de agrement, precum si pe locurile de parcare adaptate, rezervate si
semnalizate prin semnul international pentru persoanele cu handicap;
l)aplica prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau
abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al
unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
m)coopereaza cu unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Romane pentru
identificarea detinatorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a
stationarii neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.
NOTA ETO: - Procedura privind ridicarea vehiculului, prevazuta de Regulamentul
de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se
aplica in mod corespunzator si de politistul local in situatiile prevazute la art. 7
lit. h) si k) din Legea politiei locale nr. 155/2010, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Reglementat de art.II din HG 965/2016 (in vigoare din 20 ianuarie 2017)
Art. 8. - In domeniul disciplinei in constructii si al afisajului stradal, are
urmatoarele atributii:
a)efectueaza controale pentru identificarea lucrarilor de constructii executate fara
autorizatie de construire sau desfiintare, dupa caz, inclusiv a constructiilor cu
caracter provizoriu;
b)efectueaza controale pentru identificarea persoanelor care nu respecta
autorizatia de executare a lucrarilor de reparatii ale partii carosabile si pietonale;
c)verifica respectarea normelor legale privind afisajul publicitar, afisajul electoral
si orice alta forma de afisaj/reclama, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei

la locul de desfasurare a activitatii economice;
d)participa la actiunile de demolare/dezmembrare/ dinamitare a constructiilor
efectuate fara autorizatie pe domeniul public sau privat al unitatii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale ori pe spatii aflate in administrarea autoritatilor
administratiei publice locale sau a altor institutii/servicii publice de interes local,
prin asigurarea protectiei perimetrului si a libertatii de actiune a personalului care
participa la aceste operatiuni specifice;
e)constata, dupa caz, conform atributiilor stabilite prin lege, contraventiile
privind disciplina in domeniul autorizarii executarii lucrarilor in constructii si
inainteaza procesele-verbale de constatare a contraventiilor, in vederea aplicarii
sanctiunii, sefului compartimentului de specialitate care coordoneaza activitatea de
amenajare a teritoriului si de urbanism sau, dupa caz, presedintelui consiliului
judetean, primarului unitatii administrativ-teritoriale ori al sectorului municipiului
Bucuresti in a carui raza de competenta s-a savarsit contraventia sau persoanei
imputernicite de acestia.
Art. 9. - In domeniul protectiei mediului, are urmatoarele atributii:
a)controleaza respectarea prevederilor legale privind conditiile de ridicare,
transport si depozitare a deseurilor menajere si industriale;
b)sesizeaza autoritatilor si institutiilor publice competente cazurile de
nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonica;
c)participa la actiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave si a
epizootiilor;
d)identifica bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al
unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spatii aflate in administrarea
autoritatilor administratiei publice locale ori a altor institutii/servicii publice de
interes local si aplica procedurile legale pentru ridicarea acestora;
e)verifica igienizarea surselor de apa, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor
acestora;
f)verifica asigurarea salubrizarii strazilor, a cailor de acces, a zonelor verzi, a
rigolelor, indepartarea zapezii si a ghetii de pe caile de acces, dezinsectia si
deratizarea imobilelor;
g)verifica existenta contractelor de salubrizare incheiate de catre persoane fizice
sau juridice, potrivit legii;
h)verifica ridicarea deseurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, in
conformitate cu graficele stabilite;
i)verifica si solutioneaza, potrivit competentelor specifice ale autoritatilor
administratiei publice locale, sesizarile cetatenilor privind nerespectarea normelor
legale de protectie a mediului si a surselor de apa, precum si a celor de gospodarire
a localitatilor;
j)constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale

specifice realizarii atributiilor prevazute la lit. a)-i), stabilite in sarcina autoritatilor
administratiei publice locale.
Art. 10. - In domeniul activitatii comerciale, politia locala are urmatoarele
atributii:
a)actioneaza pentru respectarea normelor legale privind desfasurarea comertului
stradal si a activitatilor comerciale, respectiv a conditiilor si a locurilor stabilite de
autoritatile administratiei publice locale;
b)verifica legalitatea activitatilor de comercializare a produselor desfasurate de
operatori economici, persoane fizice si juridice autorizate si producatori particulari
in pietele agroalimentare, targuri si oboare, precum si respectarea prevederilor
legale de catre administratorii pietelor agroalimentare;
c)verifica existenta la locul de desfasurare a activitatii comerciale a autorizatiilor,
a aprobarilor, a documentelor de provenienta a marfii, a buletinelor de verificare
metrologica pentru cantare, a avizelor si a altor documente stabilite prin legi sau
acte administrative ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale;
d)verifica respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu
caracter religios;
e)verifica respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare
si a locurilor de comercializare a produselor din tutun si a bauturilor alcoolice;
f)verifica respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare si
functionare al operatorilor economici;
g)identifica marfurile si produsele abandonate pe domeniul public sau privat al
unitatii administrativ-teritoriale si pe raza sectoarelor municipiului Bucuresti sau
pe spatii aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale ori a altor
servicii/institutii de interes local si aplica procedurile legale de ridicare a acestora;
h)verifica respectarea regulilor si normelor de comert si prestari de servicii
stabilite prin acte normative in competenta autoritatilor administratiei publice
locale;
i)coopereaza si acorda sprijin autoritatilor de control sanitar, de mediu si de
protectie a consumatorilor in exercitarea atributiilor de serviciu specifice
domeniului de activitate al acestora;
j)verifica respectarea obligatiilor ce revin operatorilor economici cu privire la
afisarea preturilor, a produselor comercializate si a serviciilor si sesizeaza
autoritatile competente in cazul in care identifica nereguli;
k)verifica si solutioneaza, in conditiile legii, petitiile primite in legatura cu
activitati de productie, comert sau prestari de servicii desfasurate in locuri publice
cu incalcarea normelor legale;
l)constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale
specifice realizarii atributiilor prevazute la lit. a)-j), stabilite in sarcina autoritatilor
administratiei publice locale.

Art. 11. - In domeniul evidentei persoanelor, are urmatoarele atributii:
a)inmaneaza cartile de alegator persoanelor la implinirea varstei de 18 ani;
b)coopereaza cu alte autoritati competente in vederea verificarii, la cererea
acestora, a unor date cu caracter personal, daca solicitarea este justificata prin
necesitatea indeplinirii unei atributii prevazute de lege, cu respectarea
reglementarilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera
circulatie a acestor date;
c)constata contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea normelor legale
privind domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, inclusiv
asupra obligatiilor pe care le au persoanele prevazute la art. 38 alin. (2) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005privind evidenta, domiciliul,
resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare;
d)coopereaza cu serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor pentru
punerea in legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate si a minorilor cu
varsta peste 14 ani, care nu au acte de identitate.
Art. 12. - In cazul infractiunilor flagrante, personalul politiei locale procedeaza
conform dispozitiilor art. 293 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura
penala, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 13. - In cazul executarii in comun cu unitatile/structurile Politiei Romane
sau cu cele ale Jandarmeriei Romane a unor misiuni in domeniul mentinerii sau
asigurarii ordinii publice ori pentru dirijarea circulatiei rutiere, efectivele politiei
locale actioneaza sub coordonarea directa a Politiei Romane sau a Jandarmeriei
Romane, dupa caz.
2. Alte atribuții
-respectă prevederile normelor generale de conduită profesională a funcţionarului
public conform Legii nr. 7 / 2004 republicată;
-participă la cursurile de perfecţionare organizate de instituţiile abilitate şi la
perfecţionarea din cadrul instituţiei;

