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Planul de ordine și siguranță publică a orașului Avrig este întocmit în
conformitate cu prevederiile Legii Poliției Locale nr.155/2010, cu modificările și
complectările ulterioare, ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al
Poliției Locale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010, ale Ordinului
nr.92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine și
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siguranță publică al Poliției Locale, precum și ale OG 57/2019 privind Codul
Administrativ.
Cadru Legislativ
Serviciul Public de Poliție Locală a ora șului Avrig î și desfă șoară activitatea
în mod direct și nemijlocit sub autoritatea și controlul primarului orașului Avrig,
având ca principal scop creșterea siguranței cetățenilor, prevenirea și combaterea
faptelor contravenționale și infracționale, a criminalității și a infracționalității
stradale. În exercitarea atribuțiilor Serviciul Public de Poliție Locală a ora șului
Avrig cooperează cu structurile Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu,
Inspectoratul de Jandarmi Județean Sibiu, Poliția orașului Avrig, Inspectoratul
pentru Situații de Urgență Sibiu, Garda Națională de Mediu- Comisariatul
Județean Sibiu, Inspectoratul de Stat în Construcții, Direcția de Sănătate Publică,
Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu, cu celelalte autorități ale administra ției
publice centrale și locale, colaborează cu organizații neguvernamentale, precum și
cu persoane fizice și juridice în condițiile legii.
Funcția principală a Poliției și Poliției Locale este de protecție a cetățeanului ,
a statului și a bunurilor care se realizează prin participarea la prevenirea și
combaterea fenomenului infracțional, garantarea și apărarea drepturilor și
libertăților constituționale, a siguranței cetățenilor, a proprietății publice și
private, asigurarea climatului necesar funcționării instituțiilor statului, în
conformitate cu prevederile legii.
La nivel local a fost încheiat Protocolul de Cooperare între Poliția orașului Avrig
și Consiliul Local al Primăriei orașului Avrig- Serviciul Public de Poli ție Locală
Avrig, înregistrat sub nr. 29617/18.12.2018.
În acest sens, pentru asigurarea și menținerea climatului de securitate civică
dar și pentru punerea în aplicare a prevederilor art.29, lit.c din Legea 155/2010 a
Poliției Locale, O.M.A.I. nr. 60/2010 privind organizarea și executarea
activitățiilor de mentinere a ordinii și siguranței publice, a fost întocmit prezentul
plan de ordine și siguranță publică.
Principalele acte normative avute în vedere la elaborarea prezentului Plan de
Ordine și Siguranță Publică sunt următoarele:
-Legea nr. 155/2010 republicată, a Poliției Locale;
-Legea nr.61/1991 republicată, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor
norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;
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-Legea nr. 60/1991 republicată, privind organizarea și desfășurarea adunărilor
publice;
-Legea nr. 12/1990 republicată, privind protejarea populației împotriva unor
activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite;
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Avrig 37/2019 privind aprobarea
regulamentului de organizare, funcționare și autorizare a transportului în regim de
taxi pe raza orașului Avrig
-Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
-Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia
competițiilor și a jocurilor sportive;
-Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap;
-Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate;
-Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare și funcționare a Poliției Locale;
-Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare
a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe
drumurile publice;
-Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;
-Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile
publice;
-Ordinul Minstrului Administrației și Internelor nr. 60/2010 privind organizarea și
executarea activităților de menținerea ordinii și siguranței publice;
-Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 92/2011 pentru aprobarea
metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al Poliției
Locale;
-Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 184/2007 privind Planul unic
de ordine și siguranță publică pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a
planului;
-Hotărârea Consiliului Local al orașului Avrig nr. 4/2011 privind Înființarea
Poliției Locale a orașului Avrig;
-Hotărârea Consiliului Local al orașului Avrig pentru organizarea comisiei de
ordine publică a orașului Avrig și aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a acesteia.
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CAPITOLUL I
Analiza situației operative
Configurația teritoriului
Ca atestare documentară pentru prima dată în anul 1364, localitatea Avrig
apare în istorie, ca dovadă a cercetătorilor arheologice efectuate în zonă, înca din
îndepărtata epocă a neoliticului și a fost declarată oraș în anul 1989.
Așezarea localității, întinderea teritoriului, compunerea fizio-geografică
variată, modificările permanente intervenite în plan socio-economic, deplasarea
populației, amplificarea și diversificarea fenomenului infracțional, impun în
permanență o analiză a situației operative, stabilirea mijloacelor și metodelor de
contracarare a fenomenului infracțional.
Localitatea Avrig este amplasată în partea centrală a Romaniei, în
Depresiunea Făgărașului, pe partea stângă a râului Olt, la poalele Mun ților
Făgăraș, la o altitudine de aproximativ 400 m. Ora șul se află într-un amfiteatru
natural și este străbătut de DN1 fiind amplasat la cca. 25 km Sud-Est de
municipiul Sibiu.
Latura sudică este străjuită de crestele Munților Făgăraș, la nord are ca vecini
comuna Roșia și Nocrich, în est se învecinează cu Porumbacu de Jos, părăul
Racovicioara și Valea Colunului, iar vecinii vestici și nord-vestici sunt comuna
Racovița, orașul Tălmaciu și comuna Șelimbăr.
Orașul Avrig are în componență următoarele localități: Avrig, Mârșa, Bradu,
Săcădate și Glâmboaca. Reședința este în orașul Avrig, la scurte distan țe de
celelalte entități competente. Suprafața teritoriului administrativ însumează 173,70
kmp, din care 14,14 kmp constituie intravilanul localităților.
Regimul hidrografic este caracterizat de o densă rețea de ape de suprafa ță și de
ape freatice din care pondere o dețin: râul Olt cu barajul de acumulare, Râul Mare
al Avrigului, Lacul glacial Avrig, lacul cu apa sărată dintre Avrig și Mârșa.
Traficul rutier are o intensitate mai mare în zona centrală a ora șului, care este
tranzitată de DJ 105 G Tălmaciu -Avrig, până la interseția cu DN 1 spre localitatea
Porumbacu de Jos, DJ 105 F Avrig - Poiana Neamțului cât și arterele de penetrare
a orașului spre zonele aglomerate , respectiv străzile: Gheorghe Lazăr, S.
Brukenthal, N. Bălcescu, Bisericii, Eroilor, Horea, Cloșca, Stadionului.
Legătura orașului Avrig cu localitățile rurale din imediata apropiere sau
localitățile urbane din vecinătate se efectuează pe arterele rutiere, astfel:
A.
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-spre comuna Porumbacu de Jos și orașele Victoria, Făgăraș, județul Bra șov se
efectuează pe DN 1;
-spre comuna Racovița și orașul Tălmaciu se efectuează pe DJ 105 G;
-spre comuna Șelimbăr și municipiul Sibiu se efectuează pe DN 1.
Rețeaua drumurilor publice însumează 67 km astfel : 42 km drumuri
modernizate din care 12 km drumuri naționale , 18 km drumuri jude țene, iar
străzile orășenești însumează 25 km din care 8 km modernizate.
Pe raza orașului Avrig funcționează o stație PECO, pe DN 1, în satul Bradu.
Din punct de vedere al legăturilor feroviare, Avrigul are o sta ție CFR,
respectiv o haltă în localitatea Mârșa.
Avrigul este o importantă zonă turistică și de agrement, cu zona montană de o
mare frumusețe, având cabanele turistice: Ghiocelul, Brândușa și Poiana
Neamțului, motelurile Poiana Bradului și Popasul Avrigului.
Orașul a devenit o localitate de referință în dezvoltarea învă țământului în
țara noastră, datorită marelui cărturar Gheoghe Lazăr, născut la Avrig în 1779,
bustul acestuia fiind amplasat în piața care îi poartă numele.
În orașul Avrig sunt două biserici monumente istorice, una săsească,
construită în secolul XIII și una ortodoxă, construită în secolul XVII.
Procesul instructiv-educațional este asigurat în orașul Avrig prin:
-șase grădinițe cu program normal;
-doua grădinițe cu program prelungit;
-Liceul Teoretic Gheorghe Lazăr Avrig;
-Liceul Tehnologic Mârșa;
-Școala Gimnazială Avrig.
Obiectivele de interes public ce prezintă interes pentru activitatea de
menținere a ordinii publice sunt:
-Sediul Primăriei si Consiliului Local al orașului Avrig
-Casa de Cultura a orașului Avrig
-Piața agroalimentară
-Judecătoria Avrig
-Sediul ANAF
-Sediul OCPI
- SC Gospodăria orășenească Avrig SA
Obiectivele economice cele mai importante sunt :
- SC Uzina Mecanică Mârșa SRL;
-SC CON-A SRL;
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-SC 3D Est SRLM
-SC VS Trailes SRL;
-SC Oehler Mecanica SRL;
-Fabrica de sticlă Avrig;
-SC Somarest SA;
- SC Metropolis SRL;
- SC Bioprod SA;
-SC Agromec SA;
-SC Ventureli SA;
-SC Hidroav SA;
-SC Europlant Avrig SRL.
De asemenea funcționează un număr de 67 unități de alimentație publică,
dintre care: 4 restaurante, o discotecă, 2 supermarketuri, 15 pensiuni.
B. Populația și structura acesteia
Populația orașului Avrig, conform recensământului din 2012 este de 13.163
locuitori din care 12.096 au domiciliul stabil, 938 persoane sunt plecate pe o
perioadă îndelungată, 129 sunt prezente temporar în localitate, 11.506 persoane
sunt de etnie română, 278 maghiari, 204 romi, 89 germani, 8 alte etnii și 11
nedeclarați.
Pe localități populația se prezintă astfel:
-orașul Avrigul are în total 8738 locuitori din care populația stabilă 8139 pleca ți
pe o perioadă îndelungată, 54 stabiliți temporar.
-satul Bradu are 974 locuitori.
-satul Săcădate figurează cu 570 locuitori.
-satul Glâmboaca are 234 locuitori.
-în Mârșa locuiesc 2647 persoane.
Majoritatea cetățenilor orașului sunt credincioși ortodocși, urmați de
catolici (îndeosebi în Bradu) și evanghelici ( în Avrig, Bradu și Săcădate).
Ocupațiile de bază ale locuitorilor orașului Avrig sunt:
-agricultura; suprafața agricolă este de 9082 ha din care 3193 ha arabil și 5871 ha
pășăni și fânețe, producția de grâu a înregistrat în ultimii ani o evolu ție oscilantă,
cea de porumb s-a dublat, iar cea de cartofi s-a menținut relativ constantă. În
sectorul de creștere a animalelor s-a înregistrat o creștere evidentă în cazul
păsărilor și porcinelor.
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-industria: este reprezentată de mai multe ramuri: construcții de remorci,
semiremorci, confecții metalice, articole din sticlă, marochinărie, captarea și
distribuirea apei, construcții civile.
-comerțul: numărul untăților comerciale a cresut, însă creșterea se constată la
apariția unor mici magazine.
-turismul: datorită amplasării la poalele munților Făgăraș, a varietă ții reliefului,
florei și faunei, Avrigul reprezintă o mare activitate turistică, fiind una dintre cele
mai importante resurse pentru dezvoltarea comunității locale.
Forța economică a Avrigului , disponibilitatea de a absorbi și califica for ța de
muncă locală, este dată de firme binecunoscute ca SC Mecanica Mâr șa SA, SC
Fabrica de Sticla SA, SC Somarest SA, SC Agromec SA, SC Hidroav SA, SC
Europlant Avrig SRL, SC Gospodăria orășenească Avrig SA , dar și cei peste 500
agenți economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul orașului, majoritatea
cu capital privat.
Prioritatea numărul 1 și opțiunea strategică fundamentală pentru administrația
locală este în această etapă, dezvoltarea atragerii în zonă a unor investitori
puternici, exponenți ai capitalului autohton și străin, care să creeze noi locuri de
muncă și să revigoreze tradițiile industriale locale.

-

C. Obiective și evenimente social-economice și religioase
Pe raza orașului Avrig, în perioada iulie-august se organizează Festivalul
,, Florile Oltului,, care reunește formații și ansambluri folclorice din Sibiu și alte
județe, dar și Festivalul Tineretului pe scena căruia urcă cei mai cunoscuți
interpreți de muzică ușoară.
Anual, la sfârșitul lunii decembrie , are loc la Avrig reuniunea cetele de
feciori, un obicei tradițional cunoscut sub numele de Meteleaua organizat în piața
Gheorghe Lazăr Avrig.
Cele mai importante manifestări care au loc pe raza localității sunt:
Festivalurile folclorice tradiționale ,,Moștenire din batrâni,, și ,, Florile Oltului,,anual în lunile mai si iulie.
Festivalul Tineretului anual- luna august
Târgurile mixte periodice-12 martie, 1 iunie, 12 august, 1 octombrie.
Târgul de produse si tradiții –ediția de primăvară în luna martie si cea de toamnă
în luna octombrie.
Sărbătoarea tradițională ,,Meteleaua,,- 28 decembrie
Ziua eroilor, Ziua Națională a României
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- Manifestări culturale în memoria cărturarului Gheorghe Lazăr
- Bursa locurilor de muncă- organizată de AJOMF Sibiu, trimestrial
- Mitinguri ale Sindicatelor din orașul Avrig, pe fondul diferitelor revendicări sau
evenimente
- Mitinguri și marșuri organizate de diferite fudații și organizații nonguvernamentale
- Competiții sportive ( cupe școlare, meciuri de fotbal și alte competiții sportive).
- Triada Monten Bike- anual în luna aprilie
Măsurile de ordine și siguranță publică luate de Serviciul Public de Poli ție
Locală Avrig în colaborare cu :, Jandarmeria, DSV și alte for țe au asigurat
climatul bunei desfășurări a acestor manifestări, nefiind înregistrate în ultimii ani
evenimente negative.
D. Starea infracțională și contravențională
În decursul anului 2018 lucrătorii Poliției orașului Avrig și cei din cadrul
Serviciului Public de Poliție Locală Avrig au intreprins mai multe ac țiuni cu
privire la faptele antisociale. Acestea au ca obiect fapte contra persoanei , contra
patrimoniului și la regimul rutier.
Din analiza situațiilor statistice constatăm o scadere a infracționalității
sesizate în primele 12 luni ale anului 2018, comparativ cu aceași perioadă a anului
2017- cu 17,4%, la nivelul Poliției orașului Avrig fiind sesizate un nr. de 261
infracțiuni în 2018, față de 316 în 2017.
Constatăm o scădere în procent de 21,3% a infracționalității sesizate jdiciare
și o creștere a infracționalității sesizate economice de de 100%.
Infracțiuniile contra persoanei au scăzut față de anul 2017 cu 20,9% dintre
acestea amenințările au scăzut cu 20 fapte, lovirile cu 6 fapte, șantajul a crescut cu
o faptă, iar violul cu o faptă.
Infracționalitatea sesizată pe componenta infracțiunilor contra patrimoniului
a scăzut în anul 2018 față de anul 2017 cu 22 fapte. Dintre acestea se evidențiază o
scădere a infracțiunilor de furt: 74 in anul 2017 și 61 în anul 2019, dintre care cele
din locuință au crescut în procent de 30,8% de la 13 in anul 2017 la 17 în anul
2018, iar cele din societăți comerciale au crescut în 2018 cu 5 fapte.
Constatăm o scadere procentuală a infracțiunilor sesizate prevăzute la legile
speciale, de la 8 în anul 2017 la 5 in anul 2018.
În cursul perioadei analizate la nivelul Poliției Orașului Avrig au fost
aplicate un număr de 336 sancțiuni contravenționale în anul 2018 față de 433
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sancțiuni contravenționale în anul 2017, iar la nivelul Serviciului Public de Poli ție
Locală Avrig au fost aplicate un număr de 529 sancțiuni contraven ționale ăn anul
2018 față de 853 sancțiuni contravenționale în anul 2017.
Zonele vulnerabile unde au fost înregistrate infracțiuni frecvente sunt:satele
componente , zona centrală a orașului, casele izolate și cele nelocuite.
Au fost desfășurate acțiuni noi specifice de prevenire cu privire la
persoanele necunoscute.
Un factor important care influențează fenomenul infracțional este faptul că
numărul șomerilor a crescut, aceștia având serioase probleme economicofinanciare, o parte din ei fiind predispuși a comite fapte antisociale sau să fie
cooptați în grupuri de infractori, care să actioneze pe raza orașului Avrig.
Un alt fenomen a apărut în ultima perioadă și datorită unui număr tot mai
mare de tineri care sunt plecați în alte state europene, și care , mai ales în perioada
de vară și de sărbători revin în țară, mulți dintre ei creând o stare de tensiune pe
raza orașului, prin scandaluri și acte de natură să tulbure linistea publică.
De menționat este faptul că starea de infracționalitate la nivelul orașului se
menține la un nivel ridicat.
CAPITOLUL II
Dispozitivele de ordine și siguranță publică, misiunile și zonele de
responsabilitate
A. Dispozitivele de ordine și siguranță publică și zonele de responsabilitate
În scopul asigurării pazei obiectivelor, a întăririi ordinii și liniștii publice,
siguranței cetățeanului, a protecției mediului în orașul Avrig, constatării
contravențiilor privind comerțul stradal neautorizat, precum și alte contravenții
din cadrul domenilor de competență a Serviciului Public de Poliție Locală a
orașului Avrig, se stabilesc următoarele zone de responsabilitate:
Zona 1- orașul Avrig- Partea de nord-est plus satele Sacadate si Glâmboaca
Limita: Teritoriul orașului Avrig aflat la nord-est de străzile Mihai Viteazu
și Bisericii. Teritoriul satelor aparținătoare Săcădate și Glâmboaca aflate la nord
și nord-est de orașul Avrig.
Zona 2- orașul Avrig- Partea de vest, localitatea Mârșa și satul Bradu
Limita: Teritoriul orașului Avrig aflat la vest de străzile Mihai Viteazu și
Bisericii. Teritoriul localitățiilor aparținătoare Mârșa și satul Bradu.
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Polițiști locali participă la activitatea de menținere a ordinii și liniștii
publice în patrule proprii sau în patrule mixte împreună cu un agent al Poliției
orașului Avrig. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Public de Poli ție Locală
Avrig desfășoară pe parcursul schimburilor, activitatea de patrulare pe întreg
teritoriul orașului Avrig, iar atunci când se dispune, patrularea pe zonele
menționate se efectuează cu un mijloc de transport auto. Activitatea de patrulare
pe aceste zone, așa cum sunt ele prezentate, este organizată pe intervalul de timp al
schimburilor, în funcție de modul în care se organizează dispozitivul de ordine
publică.
Patrularea se efectuează cu personalul propriu în zonele de locuințe
individuale expuse la fapte antisociale (sustragerea sau distrugerea de bunuri
publice), zonele de agrement (parcuri), frecventate de un număr mare de locuitori
ai orașului, în puncte în care sunt organizate diverse activită ți tradi ționale,
religioase, culturale sau sportive, ca atare în cadrul unor manifestări mai ample, dar
și în zonele neacoperite de către Postul de Poliție al orașului Avrig. În acela și
timp, agentul de serviciu din cadrul Postului de Poliție Avrig are și el un rol în
patrulare, în temeiul propiilor competențe legale în materia ordinii și lini știi
publice, deplasându-se singur sau însoțit de un polițist local, în funcție de grafic,
la reclamații și sesizări, intervenții sau pe zone neacoperite de ceilalți agenți.
Serviciul Public de Poliție Locală efectuează patrulări pe perioadă de zi, pe
diferite zone ale orașului Avrig, îndeplinind o serie de sarcini stabilite de către
șeful de serviciu și este gata să intervină în diferite zone ale ora șului pentru
rezolvarea situațiilor constatate sau reclamate.
Dimensiunea efectivelor trimise în teren, dar și intervalul orar în care sunt
dispuse schimburile de lucru, sunt stabilite în funcție de situa ția operativă, în care
se ține cont de frecvența faptelor de natură să tulbure ordinea și liniștea publică
care au loc pe raza teritorială de competență.
Polițiștii participă după caz, la asigurarea fluenței circulației pe drumurile
publice din raza teritorială de competență, verifică integritatea mijloacelor de
semnalizare rutieră, asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului
acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor,
identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor
la cea mai apropiată unitate sanitară, constată contravenții și aplică sanc țiuni
pentru încălcarea unor norme legale prevăzute de legislația rutieră, așa cum sunt
ele consemnate în Legea nr. 155/2010.
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De asemenea, polițiștii locali aplică prevederile legale privind regimul
juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului
public sau privat al orașului Avrig.
În baza protocolului cu Postul de Poliție al orașului Avrig, poli ți știi locali
participă la acțiuni de patrulare alături de agenți acestuia, pentru supravegherea și
disciplinarea traficului pe arterele rutiere ale orașului. Zona pe care se ac ționează
cu precădere, este reprezentată de arterele rutiere importante din interiorul unită ții
administrativ-teritoriale, precum și pe tronsoanele de drum județean situate în
zona administrativ-teritorială a orașului pe care traficul rutier este mai intens.
Activitatea de supraveghere a unităților de învățământ de pe raza orașului
Avrig se realizează prin patrulare în zona limitrofă a unită ților de învă țământ în
momente de afluență intensă a elevilor la începutul sau sfâr șitul orelor de curs,
avându-se în vedere îndepărtarea persoanelor străine care nu-și justifică prezența
și menținerea ordinii și liniștii publice în școli și în jurul acestora.
B.

Misiuni specifice
În vederea eficientizării procesului de management operativ și pentru
creșterea gradului de siguranță și de încredere a cetățenilor, serviciile de ordine
publică a Poliției Locale își desfășoară activitatea în următoarele domenii:
În domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi al pazei bunurilor, poliţia
locală are următoarele atribuţii:
a) 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;
b) 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 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;
c) 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;
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d) 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;
e) 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;
f) asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al
primarului/primarului general, din instituţiile sau serviciile publice de interes local
la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
g) 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 culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor
asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări
de persoane;
h) asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unităţii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice
locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul
local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
i) 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;
j) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire
penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea
administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
k) 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;
l) 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;
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m) asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor
silite;
n) acordă, pe teritoriul unităţilor/subdiviziunilor administrativteritoriale, sprijin
imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi
restabilirii ordinii publice.
În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locală are următoarele
atribuţii:
a) 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;
b) 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;
c) 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;
d) 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;
e) 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;
f) acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea
măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
g) 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;
h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale
privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având
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dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate
neregulamentar;
i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind
masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a
efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de
către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale
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;
l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau
abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al
unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
m) 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.
În domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal, poliţia locală are
următoarele atribuţii:
a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără
autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu
caracter provizoriu;
b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia
de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;
c) verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral
şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei
la locul de desfăşurare a activităţii economice;
d) participă la acţiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor
efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor
administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local,
prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care
participă la aceste operaţiuni specifice;
e) constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind
disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează
procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii,
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şefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare
a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, preşedintelui consiliului judeţean,
primarului unităţii administrativ-teritoriale ori al sectorului municipiului Bucureşti
în a cărui rază de competenţă s-a săvârşit contravenţia sau persoanei împuternicite
de aceştia.
În domeniul protecţiei mediului, poliţia locală are următoarele atribuţii:
a) controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare,
transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
b) sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare
a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;
c) participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a
epizootiilor;
d) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea
autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de
interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;
e) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
f) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a
rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi
deratizarea imobilelor;
g) verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice
sau juridice, potrivit legii;
h) verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în
conformitate cu graficele stabilite;
i) verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor
administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor
legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire
a localităţilor;
j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale
specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)-i), stabilite în sarcina autorităţilor
administraţiei publice locale.
În domeniul activităţii comerciale, poliţia locală are următoarele atribuţii:
a) acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului
stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de
autorităţile administraţiei publice locale;
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b) verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de
operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari
în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor
legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;
c) verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor,
a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare
metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau
acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu
caracter religios;
e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare
şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;
f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi
funcţionare al operatorilor economici;
g) identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al
unităţii administrativ-teritoriale şi pe raza sectoarelor municipiului Bucureşti sau
pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor
servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;
h) verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii
stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice
locale;
i) cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de
protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice
domeniului de activitate al acestora;
j) verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la
afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează
autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;
k) verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele
şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;
l) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale
specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)-j), stabilite în sarcina autorităţilor
administraţiei publice locale.
În domeniul evidenţei persoanelor, poliţia locală are următoarele atribuţii:
a) înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;
b) cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea
acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin
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necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea
reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date;
c) 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;
d) 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.
C. Activități și misiuni executate în comun
În realizarea atribuțiilor pe care le deține conform legii, Serviciul Public de
Poliție Locală Avrig desfășoară activități în colaborare cu structura teritorială a
Poliției Române, bazate pe un protocol de colaborare cu Postul de Poli ție al
orașului Avrig. Colaborarea este materializată în special prin acțiuni de patrulare
în echipe mixte , pedestru sau auto, în schimburi. În cadrul acestor activită ți
polițiștii locali participă și la acțiunile organizate și coordonate de către Postul de
Poliție al orașului Avrig pe diferite probleme, acțiuni la care se consideră oportun
aportul Poliției Locale.
Scopul cooperării presupune eliminarea suprapunerii forțelor și activităților
specific de ordine publică în același zone de siguranță publică și obiective de
interes operativ, delimitarea clară și repartizarea în responsabilitatea fiecărei
structuri a zonelor în special a locurilor cu potențial criminogen precum și
stabilirea distinctă a caracterului misiunilor permanente sau temporare. Acestea
sunt considerentele pentru care Protocolul încheiat între Postul local de Poliție
Avrig și Serviciul Public de Poliție Locală Avrig, au fost stabilite activită ți ce
urmează a fi desfașurate în colaborare de către cele două structuri.
În cazul producerii unor evenimente deosebite, polițiștii ,polițiștii locali și
alte forțe complementare vor lua de îndată următoarele măsuri:
-salvarea victimelor și bunurilor asigurând paza acestora;
-asigurarea ordinii și pazei locului producerii evenimentelor și dirijarea circulației
în zonă;
-mobilizarea cetățenilor în vederea eliminării sau limitării consecințelor
evenimentelor și prevenirii extinderii acestora;
17

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
ORAȘUL AVRIG
Avrig, Str. Ghe. Lazăr, Nr. 10, Tel: +0269/523.101, Fax: +0269/524.401, cod poștal 555200
Web: www.primaria-avrig.ro;
E-mail: office@primaria-avrig.ro

-identificarea persoanelor care pot da relații cu privire la locul și modul producerii
evenimentului, conservarea urmelor;
-raportarea imediată a evenimentelor constatate la Postul local de Poli ție în
vederea dispunerii de măsuri pentru intervenție și cercetare;
-colaborarea cu forțele specializate sau echipele de cercetare la fața locului, în
cazul producerii unor evenimente cu grad ridicat de risc;
-asigurarea și executarea unor activități punctuale ( filtre, razii, acțiuni etc.) pentru
prevenirea și descurajarea fenomenului infracțional și contravențional;
CAPITOLUL III
Efectivele aflate la dispoziție și suportul logistic
Pentru dispozitivele de siguranță publică sunt disponibile următoarele effective,
așa cum sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare:
-șef serviciu – 1 persoană
-compartimentul ordine publică și paza bunurilor- 5 persoane
-compartimentul circulației pe drumurile publice- 2 persoane
Posturile de polițiști locali sunt ocupate prin concurs.
În ceea ce privește suportul logistic din dotarea Serviciului public de Poli ție
Locală Avrig, acesta va conține:
- 1 autovehicul echipat conform cerințelor legale;
- Pulverizatoare iritant-lacrimogene
- Bastoane de cauciuc
- Cătușe
- Sistem de supraveghere video
CAPITOLUL IV
Instruirea efectivelor pentru executarea activitățiilor și controlul
dispozitivelor
Instruirea efectivelor
Instruirea polițiștilor locali care intră în serviciu se realizează zilnic, înaintea de
intrarea în serviciu de către șeful de serviciu , care exercită atribuțiile de
coordonare a Serviciului Public de Poliție Locală Avrig, acesta îndeplinindu- și
atribuțiile în mod nemijlocit sub autoritatea și controlul primarului sau
viceprimarului orașului Avrig. Instruirea agențiilor din cadru Serviciului Public de
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Poliție Locală se realizează de către Seful de serviciu înaintea plecarii în teren ,
timp de 15 minute, prin:
-verificarea prezenței, dacă polițiștii sunt apți fizic și psihic pentru executarea
serviciului, dacă au ținuta corespunzătoare și toate materialele din dotare asupra
lor;
-distribuirea forțelor în zonele de siguranță publică pe varianta de patrulare
stabilită conform planificării;
-prezentarea situației operative din ultimele 24 ore, a evenimentelor care au avut
loc și acțiunilor în curs de desfășurare pe raza orașului Avrig, precum și a
forțelor cu care conlucrează;
-prelucrarea aspectelor rezultate din activitatea desfășurată de aceștia în ziua
precedentă;
-indicarea persoanelor, a obiectelor urmărite și a celor evocate;
-alte activități de ordin organizatoric;
Polițistul local are obligația de a raporta de îndată șefului de serviciu orice
eveniment, inclusiv cele care necesită intervenția într-o altă zonă decât cea în care
a fost repartizat.
Controlul dispozitivelor
Controlul polițiștilor locali se face de catre șeful de serviciu care exercită
atribuțile de coordonarea Serviciului Public de Poliție Locală Avrig, respectiv de
către primarul sau viceprimarul orașului Avrig, ocazie cu care se vor verifica:
-prezența polițiștilor în zonele de siguranță publica;
-modul de îndeplinire a obligațiilor ce le revin și eficiența măsurilor luate;
-activitățiile desfășurate și legalitatea măsurilor luate;
-comportamentul față de cetățeni precum și modul de reactiv față de problemele
ridicate de aceștia;
-ținuta, modul de întreținere și folosire a mijloacelor din dotare, inclusiv a
autovehiculelor;
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CAPITOLUL V
A. Organizarea cooperării între structurile partincipante la asigurarea,
mentinerea și restabilirea ordinii și siguranței publice
La baza cooperării între structuri se află legile de organizare și funcționare ale
acestora, hotărârile și ordonanțele de guvern, ordinele și instrucțiunile M.A.I., cât
și planurile de cooperare încheiate între aceste unități.
Cooperarea este activitatea prin care structurile de ordine publică ac ționează
în comun pentru stăpânirea fenomenului infracțional și contravențional,
menținerea și restabilirea ordinii publice.
Cooperarea presupune:
-schimbul operativ de date și informații privind situația operative din zona de
responsabilitate
-organizarea și executarea de razii și acțiuni, informarea reciprocă despre
rezultatele acestora și măsurile ce se impugn în vederea îmbunătățirii muncii;
-punerea în aplicare a planurilor de cooperare, inclusiv prin asigurarea cu efective
și din punct de vedere logistic;
-executarea de analize și controale comune;
În executarea activității specific, polițiștii locali care acționează în
dispozitivul de siguranță publică vor coopera permanent cu agenții de Poliție din
cadrul Poliției orașului Avrig, în conformitate cu planurile de cooperare, planurile
de măsuri, cu patrulele Jandarmeriei Romane și alte forțe din sistemul de ordine
publică, cu ocazia diferitelor evenimente ce au loc pe raza orașului Avrig;
B. Modul de acțiune în situații special
În cazul restabilirii ordinii publice, tulburate, polițistul local aflat în serviciu
va acționa astfel:
-identifică persoana care sesizează și o invită la locul în cauză;
-analizează rapid evenimentul și alege variant optimă pentru a interveni;
-își păstrează stăpânirea de sine pentru a nu fi dominat de emoții;
-acționează în mod firesc, dezinvolt, bazat pe cunoștințe de specialitate și
experiență;
-manifestă consecvență în măsurile luate, spre a nu pierde controlul situației;
-ascultă cu atenție și răbdare toate persoanele implicate;
-respectă demnitatea tuturor persoanelor, inclusiv a celor recalcitrante, prin
îmbinarea obiectivității și corectitudinii;
20

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
ORAȘUL AVRIG
Avrig, Str. Ghe. Lazăr, Nr. 10, Tel: +0269/523.101, Fax: +0269/524.401, cod poștal 555200
Web: www.primaria-avrig.ro;
E-mail: office@primaria-avrig.ro

-tratează cu tact persoanele anormale din punct de vedere fizic sau psihic;
-evită orice afirmații nebazate pe certitudini sau lipsite de temei legal, precum și
insistența asupra faptelor minore, lipsite de importanță;
-păstrează în permanență o ținută ireproșabilă, în sensul controlării gesturilor, a
mimicii, a felului de a asculta și de a discuta;
-adoptă o atitudine atentă față de victimele actelor de dezordine;
-ignoră, intenționat, observațiile ironice ale unor persone, atât timp cât acestea nu
afectează, ordinea și liniștea publică;
-evită, pe cât posibil, folosirea forței, care în cazul mulțimii, poate determina
riposte și comentarii nefondate la adresa celui care acționează;
-trebuie să manifeste tact, folosind metode de izolare a persoanelor recalcitrante de
public, evitând discuțiile, comentariile inutile și provocările;
-solicită sprijin cetățenilor cinstiți, de bună credință, precum și a celor ce au
sarcini pe această linie.
În caz de scandaluri în localuri publice:
-să se edifice asupra evenimentului, a persoanelor implicate direct, a modului de
manifestare a acestora, precum și a numărului curioșilor;
-să aprecieze dacă este cazul să intervină în acel moment sau ulterior, singur sau cu
alte forțe;
-să nu intre în încăperi cu spații restrânse, unde nu ar avea loc pentru a ac ționa. În
cazul în care ar trebui să intre in acea încăpere, este necesarsă se asigure paza la
intrare, solicitând, în acest scop, sprijinul altor personae și în primul rând al
personalului localului;
-după ce și-a făcut simțită prezența, prin somație, solicit tuturor persoanelor
neimplicate în scandal să se retragă într-o anumită parte a încăperii sau să ia loc la
mese;
-prin somații energice și clare, va cere persoanelor implicate în scandal să înceteze
activitatea, rostindu-le numele, dacă le cunoaște, și solicită personalului localului
să restabilească ordinea. Dacă aceasta nu este suficient, ori nu poate acționa,
solicit sprijin;
-dacă persoanele implicate în scandal nu se supun somațiilor, va trece la re ținerea
acestora, cu prioritate a celor care se manifestă agresiv. În nici un caz poli țistul
local nu se va interpune între personae care se lovesc reciproc și nu se va întoarce
cu spatele spre acestea;
-în cazul în care în scandal sunt implicate mai mult de două personae, poli țistul
local va cere sprijin, iar imobilizarea se va face cu rapiditate;
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- izolează persoanele tulburente, conducându-le în altă încăpere, anunțând apoi
unitatea de poliție a orașului Avrig.
Încercarea de sustragere de bunuri material
-la realizarea flagrantului, procedează la reținerea, imobilizarea, încătușarea
infractorului, punerea sub pază a bunurilor și obiectivului, conservarea urmelor;
-întocmeste process verbal de constatare a faptei, process verbal de predareprimire a bunurilor sustrase de infractor și anunță, poliția orașului Avrig și seful
de serviciu.
-predă infractorul pe baza procesului de predare- primire organelor de poliție, iar
bunurile reținute persoanei răspunzătoare pe baza de process verbal de predareprimire.
Incendii
În cazul izbugnirii unui incendiu în perimetrul postului încredințat pentru
pază și apărare, polițiștii locali acționează în următorul mod:
-anunță pompierii militari (ISU), Șeful de Serviciu al Poliției Locale, Poli ția
orașului Avrig și după caz Salvarea;
-acționează promt pentru limitarea extinderii focului și salvarea persoanelor și
bunurilor din zonă, iar la sosirea pompierilor participă la stingerea incendiului;
-ia măsuri pentru menținerea unui climat de liniște și ordine publică;
-interzice circulația persoanelor străine în zona incendiului;
-asigură paza si conservarea locului unde s-a produs incendiul.
Inundații
Polițistul local în cazul inundațiilor acționează în următorul mod:
-asigură un climat de liniște publică în zonă;
-interzice circulația persoanelor și a mijloacelor de transport cu excepția celor de
intervenție;
-participă la acordarea primului ajutor persoanelor rănite și urmărește ac țiunea de
transport a răniților la un centru medical;
-verifică dacă energia electrică a fost întreruptă;
-informează șeful de Serviciu al Poliției Locale despre acțiunile întreprinse și
măsurile luate.
Calamități natural
-verifică dacă sursele de apă, gaze, energie electrică sunt întrerupte;
-participă la acțiuni de prevenire a panicii, menține ordinea și liniștea publică;
-interzice circulația persoanelor și a mijloacelor de transport cu excepția celor de
intervenție;
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-participă alături de echipele specializate la salvarea de sub dărâmături a
persoanelor, bunurilor sau alte valori, de stingere a incendiilor sau alte acțiuni de
intervenție în astfel de cazuri;
-informează Seful de Serviciu al Poliției Locale despre acțiunile întreprinse și
măsurile luate.
CAPITOLUL VI
A. Consemnul general
Conform prevederilor Legii Poliției Locale nr.155/2010, respectiv HG
1332/2010 privind aprobarea Regulamentului- cadru de organizare și funcționare
a poliției locale, Poliția Locală are atribuții in domeciul ordinii și siguran ței
publice, cum ar fi:
- menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de
ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale
-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
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 administrativteritoriale 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;
-asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului
general, 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 culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor
asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări
de persoane;
23

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
ORAȘUL AVRIG
Avrig, Str. Ghe. Lazăr, Nr. 10, Tel: +0269/523.101, Fax: +0269/524.401, cod poștal 555200
Web: www.primaria-avrig.ro;
E-mail: office@primaria-avrig.ro

- asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unităţii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale
-constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale
privind convieţuirea socială
-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;
În exercitarea artibuțiilor ce îi revin, potrivit legii, polițistul local are
următoarele drepturi principale:
-să efectueze control preventiv asupra persoanei și/sau bagajului acesteia în
următoarele situații: există indicii clare că s-a săvârșit, se săvârșește sau se
pregătește săvârșirea unei infracțiuni sau persoana participă la manifestări publice
organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanțe
periculoase;
-să invite la sediul poliției locale persoanele a căror prezență este necesară pentru
îndeplinirea atribuțiilor, prin aducerea la cunoștință, în scris, a scopului și a
motivului invitației;
-să solicite sprijinul cetățenilor pentru identificarea, urmărirea și prinderea
persoanelor care au comis fapte de natură penală sau contravențională;
-să poarte și să folosească, în condițiile prezentei legi și numai în timpul
serviciului, armamentul, muniția și celelalte mijloace de apărare și interven ție din
dotare;
-să circule gratuit, pe baza legitimației de serviciu, în timpul serviciului, în zona de
competență, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor
misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;
-să folosească forța, în condițiile legii, proporțional cu starea de fapt care justifică
utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispozițiilor pe care le-a dat în exercitarea
atribuțiilor de serviciu;
-să legitimeze și să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispozițiile
legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală;
-să conducă la sediul poliției locale sau al unităților/structurilor teritoriale ale
Poliției Române pe cei care prin acțiunile lor periclitează integritatea corporală,
sănătatea sau viața persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum și
persoanele suspecte de săvârșirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi
stabilită în condițiile legii. Verificarea situației acestor categorii de persoane și
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luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 12 ore din momentul
depistării, ca măsură administrativă.
În exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițistul local este obligat:
-să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, prevăzute de
Constituția României, republicată, și de Convenția pentru apărarea drepturilor
omului și a libertăților fundamentale;
-să respecte principiile statului de drept și să apere valorile democrației;
-să respecte prevederile legilor și ale actelor administrative ale autorităților
administrației publice centrale și locale;
-să respecte și să aducă la îndeplinire ordinele și dispozițiile legale ale șefilor
ierarhici;
-să respecte normele de conduită profesională și civică prevăzute de lege;
-să își decline, în prealabil, calitatea și să prezinte insigna de poli țist și legitima ția
de serviciu, cu excepția situațiilor în care rezultatul acțiunii este periclitat. La
intrarea în acțiune sau la începutul intervenției ce nu suferă amânare, polițistul
local este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acțiuni sau interven ții
să se legitimeze și să declare funcția și unitatea de poliție locală din care face
parte;
-să intervină și în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziție,
pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu, în raza teritorială de competență, când ia
la cunoștință de existența unor situații care justifică intervenția sa;
-să se prezinte de îndată la sediul poliției locale sau acolo unde este solicitat, în
situații de catastrofe, calamități ori tulburări de amploare ale ordinii și lini știi
publice sau alte asemenea evenimente, precum și în cazul instituirii stării de
urgență ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare și de război;
-să respecte secretul profesional, precum și confidențialitatea datelor dobândite în
timpul desfășurării activității, în condițiile legii, cu excepția cazurilor în care
îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiției sau legea impun dezvăluirea
acestora;
-să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în a șa fel încât să
nu beneficieze și nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confiden țiale
obținute în calitatea sa oficială.
Pe timpul executării serviciului polițistului local îi este interzis:
-să facă parte din partide, formațiuni sau organizații politice ori să desfășoare
propagandă în favoarea acestora;
- să exprime opinii sau preferințe politice la locul de muncă sau în public;
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-să participe la mitinguri, demonstrații, procesiuni sau orice alte întruniri cu
caracter politic;
-să adere la secte, organizații religioase sau la orice alte organiza ții interzise de
lege;
-să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activități de comerț ori să
participe la administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu excepția
calității de acționar;
-să exercite activități de natură să lezeze onoarea și demnitatea polițistului local
sau a instituției din care face parte;
-să dețină orice altă funcție publică sau privată pentru care este salarizat, cu
excepția funcțiilor didactice din cadrul instituțiilor de învățământ, a activităților
de cercetare științifică și creație literar-artistică;
-să participe la efectuarea oricărei forme de control în vreo entitate publică sau
privată, în cazul în care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese
de natură contrară activității specifice de poliție;
-să provoace suferințe fizice sau psihice unor persoane, în scopul obținerii de la
acestea ori de la o terță persoană de informații sau mărturisiri;
-să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită,
pentru sine sau pentru alții, în considerarea calității sale oficiale, daruri ori alte
avantaje;
-să rezolve cereri care nu sunt de competenta sa ori care nu i-au fost repartizate de
șefii ierarhici sau să intervină pentru soluționarea unor asemenea cereri,
-să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;
-să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicații cu caracter
politic, imoral sau ilegal.
Pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițiștii locali au acces, în
condițiile legii, la bazele de date ale M.A.I. în baza protocoalelor încheiate.
Pentru descurajarea, împiedicarea și neutralizarea acțiunilor agresive ale
persoanelor care tulbură ordinea și liniștea publică, acțiuni ce nu au putut fi
înlăturate sau anihilate prin utilizarea altor mijloace, polițiștii locali pot folosi
arme neletale destinate pentru autoapărare, bastoane din cauciuc sau tomfe,
bastoane cu energie electrostatică, dispozitive cu substanțe iritant-lacrimogene și
paralizante, cătușe, câini de serviciu, precum și alte mijloace de imobilizare care
nu pun în pericol viața sau nu produc o vătămare corporală gravă.
Mijloacele menționate pot fi folosite împotriva persoanelor care:
26

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
ORAȘUL AVRIG
Avrig, Str. Ghe. Lazăr, Nr. 10, Tel: +0269/523.101, Fax: +0269/524.401, cod poștal 555200
Web: www.primaria-avrig.ro;
E-mail: office@primaria-avrig.ro

-întreprind acțiuni care pun în pericol integritatea corporală, sănătatea sau bunurile
altor persoane;
-blochează, în afara condițiilor legii, căile publice de circulație, încearcă să
pătrundă, pătrund fără drept sau refuză să părăsească sediile autorităților publice,
ale partidelor politice, ale instituțiilor și organizațiilor de interes public ori privat,
periclitează în orice mod integritatea sau securitatea acestora ori a personalului sau
tulbură desfășurarea normală a activității;
-ultragiază persoanele cu funcții ce implică exercițiul autorității publice;
-se opun sau nu se supun, prin orice mijloace, îndeplinirii solicitărilor legale ale
polițiștilor locali, numai dacă există o temere legitimă că prin acțiunile lor pot
pune în pericol integritatea corporală sau viața polițiștilor locali.
Folosirea mijloacelor de apărare și intervenție împotriva participanților la
acțiuni agresive se va face în mod gradual, după avertizarea prealabilă asupra
utilizării unor asemenea mijloace și acordarea timpului necesar pentru încetarea
acțiunilor și conformarea la solicitările legale ale polițistului local. Orice acțiune
în public se face prin anunțare: POLIȚIA!
Folosirea mijloacelor de apărare și intervenție nu trebuie să depășească
nevoile reale pentru împiedicarea sau neutralizarea acțiunilor agresive.
Se interzice folosirea mijloacelor de apărare și intervenție:
-împotriva copiilor, femeilor cu semne vizibile de sarcină și a persoanelor cu
semne vizibile de invaliditate, cu excepția cazurilor în care aceștia săvâr șesc un
atac armat sau în grup, care pune în pericol viața ori integritatea corporală a
persoanei;
-în situațiile în care s-ar primejdui viața altor persoane ori s-ar viola teritoriul,
spațiul aerian sau apele naționale ale unui stat vecin.
Persoanelor rănite li se dă primul ajutor și se iau imediat măsuri pentru
acordarea îngrijirilor medicale.
Consemnul particular
Postul de poliție local este un post mobil permanent care execută serviciul
de ordine publică și pază în schimburi dupa cum urmează:
-Schimbul I- între orele 06.00-14.00
-Schimbul I- între orele 14.00-22.00
Polițistul local va avea în dotare : cătușe, tonfă, spray iritant lacrimogen și
lanternă pe timpul nopții.
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Misiunea polițistului local:
Asigură împreuna cu organele de poliție, ordinea și liniștea publică pe
teritoriul orașului Avrig și paza și apărarea obiectivelor economico-administrative
și culturale.
Participă cu alte forțe la asigurarea măsurilor de ordine pe timpul
desfășurării unor activității culturare sau sportive.
Participă la măsuri de asigurare a ordinii și liniștii publice împreună cu
reprezentanții primăriei orașului Avrig acolo unde situația impune acordându-le
sprijin în aplicarea legilor sau a hotărârilor Consiliului Local.
Constată și sancționează contravențional conform împuternicirilor făcute de
primar, competenței conferite de Legea nr 155/2010, a Hotărârilor Consiliului
Local și a altor acte normative în vigoare.
Cooperează în permanență cu Poliția orasului Avrig.
Îndatoriri speciale
La intrarea în serviciu polițistul local se prezintă pentru semnarea
buletinului postului la sediul Serviciului Public de Poliție Locală Avrig, luând la
cunoștință despre situația operativă.
Zilnic polițiștii locali aflați în serviciu vor lua legatura cu agen ții de poli ție
ai postului de Poliție Avrig pentru executarea serviciului de cooperare.
În cazul constatării unor evenimente deosebite sau realizării flagrantului
declină competența organelor de poliție din cadrul Poliției orașului Avrig.
În cazul realizării flagrantului și surprinderii infractorului în perimetrul
postului anunță organele de poliție, personalul aflat în continuitatea Poli ției
Locale și trece la urmărirea, prinderea sau capturarea persoanelor.
Informează conducerea Serviciului Public de Poliție Locală și a Primăriei
despre evenimentele petrecute pe linie de serviciu și măsurile luate, consemnând
acestea în procesul verbal întocmit la încheierea serviciului.
În acțiuniile desfășurate se subordonează șefului de serviciu sau după caz
șefului de dispozitiv cu care cooperează pentru îndeplinirea misiunilor și evitarea
evenimentelor negative.
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CAPITOLUL VII
Dispoziții finale
Reactualizarea planului de ordine și siguranță publică se face anual, până la
data de 15 aprilie sau ori de câte ori este necesar, în funcție de evolu ția situa ției
operative.
Premergător aprobării planului de ordine și siguranță publică se va realiza o
întâlnire cu factorii responsabili ai componentelor locale din sistemul de ordine și
siguranță publică, în care se vor prezenta și analiza prevederile documentului,
pentru clarificarea și realizarea acordului privind modul de acțiune.
Serviciul Public de Poliție Locală Avrig își rezervă dreptul de modificare a
planului de ordine și siguranță publică, în funcție de cererile îndreptă țite ale
Primarului, Comisiei Locale de Ordine Publică și Consiliului Local Avrig.
La prezentul plan se atașează următoarele anexe:
- Tabel cuprinzând persoanele cu funcții de conducere, cu atribuții de control a
forțelor de ordine și siguranță publică, din cadrul Serviciului Public de Poli ție
Locală Avrig;
-harta loclitățiilor ce compun UAT Avrig;
-planul de cooperare pentru anul 2019 cu IPJ Sibiu, respectiv Poli ția ora șului
Avrig;
-Planul local comun de acțiune la nivelul orașului Avrig pentru cre șterea gradului
de siguranță al elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile
în incinta și în zonele adiacente unitățiilor de învățământ preuniversitar.
Planul de ordine și siguranță publică, a fost întocmit la data de 25.09.2019
de către Seful Serviciului Public de Poliție Locală Avrig, Insp. Petre Constantin.
Planul de ordine și siguranță publică a fost întocmit în 3 exemplare, din
care:
-un exemplar la Primăria orașului Avrig;
-un exemplar la Serviciul Public de Poliție Locală Avrig;
-un exemplar la Poliția orașului Avrig.

Planul de ordine și siguranță publică va intra în vigoare, după aprobarea sa
prin hotărâre a Consiliului Local Avrig, de la data de..........................................
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Tabel cu persoanele cu funcții de conducere, cu atribuții de control a
forțelor de ordine și siguranță publică, din cadrul Serviciului Public de Poliție
Locală Avrig

Nr. crt.

Nume și Prenume

Funcția ocupată

1.

Petre Constantin

Șef Serviciu Poliția Locală Avrig

30

