ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL CAIUTI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea înfiinţării la nivelul comunei Caiuti
a compartimentului - Poliţie Comunitară Caiuti
Consiliul Local Caiuti întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2007;
Avand in vedere H.G. 2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si
functionare a Politiei Comunitare;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 9/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
Având în vedere dispoziţiile art. 1, alin. (2) şi ale art. 4, alin. (1) din Legea nr. 371 / 20-092004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare;
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Caiuti prin care justifică necesitatea
înfiinţării Poliţiei Comunitare Caiuti;
În baza art. 38, alin. (6), litera „a” , pct.7 şi ale art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001
privind administraţia publică locală, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă modificarea si completarea Hotararii Consiliului local nr. 73/2006
privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de posturi pe anul 2007, prin
infiintarea la nivelul comunei Caiuti a compartimentului – Poliţie Comunitară Caiuti, in
aparatul de specialitate al primarului, prevazut cu doua posturi - functii publice si unul –
personal contractual .
Art.2. Atributiile personalului ce se va incadra in compartimentul „Politia comunitara
Caiuti”, sunt prevazute in anexa nr.1 , anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare,.
Art. 3 – Primarul comunei va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Presedinte de sedinta,
Petroniu Vornicu

Contrasemneaza,
Secretar
Costica Danila

Hotararea nr. 1/31.01.2007

Anexa nr.1
la H.C.L. nr.1 din 31.01.2007

Atributiile personalului incadrat in aparatul de specialitate al primarului –
compartimentul „Politia Comunitara Caiuti”


ATRIBUTII PREVAZUTE PENTRU FUNCTIA PUBLICA DE REFERENT ,
CLASA III, GRAD PROFESIONAL
PRINCIPAL, TREAPTA DE
SALARIZARE 3 din cadrul compartimentului „POLITIE COMUNITARA CAIUTI”
- asigura ordinea si linistea publica in zonele si locurile stabilite prin planul de paza si
ordine publica, previne si combate incalcarea normelor legale privind curatenia
localitatilor si comertul stradal, precum si alte fapte stabilite prin hotarari ale consiliului
local;
- asigura paza obiectivelor si a bunurilor de interes public si privat stabilite de consiliul
local, conform planurilor de paza si ordine publica;
- asigura insotirea si protectia reprezentantilor primariei ori a altor persoane cu functii in
institutiile publice locale la executarea unor controale sau actiuni specifice;
- participa, dupa caz, la asigurarea fluentei traficului rutier, cu ocazia efectuarii unor
lucrari de modernizare si reparatii ale arterelor de circulatie;
- asigura supravegherea parcarilor auto, a unitatilor scolare si a altor locuri stabilite prin
planurile de paza si ordine publica;
constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale, conform legii, pentru
incalcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii si linistii publice, curatenia
localitatilor, comertul stradal, protectia mediului inconjurator, precum si pentru faptele care
afecteaza climatul social, stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale
primarului;
- participa la asigurarea masurilor de ordine, cu ocazia adunarilor publice, mitingurilor,
manifestarilor cultural-artistice si sportive organizate la nivel local;
- intervine, impreuna cu organele abilitate, la solicitarea cetatenilor, pentru aplanarea
starilor conflictuale, prinderea unor faptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea
situatiilor de fapt sesizate si rezolvarea acestora;
- actioneaza, impreuna cu politia, jandarmeria, pompierii, protectia civila si alte autoritati
prevazute de lege, la activitatile de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate
de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamitati naturale si catastrofe, precum si
de limitare si inlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente;
- controleaza modul de depozitare a deseurilor menajere, industriale sau de orice fel si de
respectare a igienizarii zonelor periferice si a malurilor cursurilor de apa, sesizand primarul
cu privire la situatiile de fapt constatate si la masurile ce trebuie luate in vederea
imbunatatirii starii de curatenie a localitatii;
- comunica, in cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate datele cu privire la aspectele
de incalcare a legii, altele decat cele stabilite in competenta sa, despre care a luat la
cunostinta cu ocazia indeplinirii misiunilor specifice;

- insoteste, in conditiile stabilite prin regulament, functionarii primariei la executarea unor
controale si la punerea in executare a unor hotarari ale consiliului local , asigurand protectia
acestora si prevenirea oricaror acte de tulburare a ordinii publice;
- verifica si solutioneaza, in limitele legii, sesizarile locuitorilor privind savarsirea unor
fapte prin care se incalca normele legale, altele decat cele cu caracter penal;
- sprijina Politia Romana in activitatile de depistare a persoanelor care se sustrag urmaririi
sau executarii pedepselor, precum si a persoanelor disparute;
- legitimeaza persoanele care au incalcat dispozitiile legale ori despre care are indicii ca se
pregatesc sa comita sau au comis o fapta ilicita;
- solicita sprijinul cetatenilor pentru urmarirea, prinderea, identificarea si conducerea la
unitatile teritoriale ale politiei a persoanelor care au comis fapte penale;
- in cazul infractiunilor flagrante, conduce si preda unitatilor locale ale Politiei Romane
pe faptuitori, bunurile si valorile rezultate ca urmare a incalcarii legii si ia masurile ce se
impun pentru conservarea si paza locului faptei, daca este cazul, pana la sosirea autoritatilor
abilitate;
- constata contraventiile si aplica, in conditiile legii, sanctiunile pentru contraventiile
privind ordinea si linistea publica, curatenia localitatilor, regulile de comert stradal sau alte
contraventii pentru care li se stabilesc asemenea competente, prin legi, hotarari ale
Guvernului sau aleconsiliului local;
- are obligatiasa poarte si sa foloseasca, in conditiile legii, numai in timpul serviciului
armamentul si munitia, precum si celelalte mijloace de aparare si interventie;
- conduce la sediul politiei locale orice persoana care, prin actiunile ei, pericliteaza viata
altor persoane, ordinea publica sau alte valori sociale, precum si persoanele suspecte de
savarsirea unor fapte ilegale, a caror identitate nu a putut fi stabilita in conditiile legii, si sa
prezinte un raport scris in legatura cu motivele conducerii persoanei respective la sediul
politiei; in cazul nerespectarii dispozitiilor pe care le-a dat, este indreptatit sa foloseasca
forta, in conditiile legii;
- in exercitarea atributiilor de serviciu, este obligat sa poarte la uniforma insigna cu numar
distinctiv de identificare si sa prezinte legitimatia de serviciu, cu exceptia situatiilor in care
lipseste timpul necesar pentru aceasta formalitate; dupa incheierea oricarei actiuni sau
interventii, acesta se legitimeaza si isi declara functia pe care o detine in cadrul
compartimentului Politie Comunitara;
- indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.
- In exercitarea drepturilor conferite de prezenta lege, functionarul pubic din Politia
Comunitara are obligatia sa respecte intocmai drepturile fundamentale ale omului, prevazute de
lege si de Conventia europeana a drepturilor omului.
- In indeplinirea atributiilor date prin lege, hotarare de consiliu sau dispozitie a primarului,
functionarul public din Politia Comunitara isi exercita competenta pe raza comunei Caiuti.



ATRIBUTII PREVAZUTE PENTRU FUNCTIA PUBLICA DE REFERENT ,
CLASA III, GRAD PROFESIONAL
ASISTENT , TREAPTA DE
SALARIZARE 1 din cadrul compartimentului „POLITIE COMUNITARA CAIUTI”
- asigura ordinea si linistea publica in zonele si locurile stabilite prin planul de paza si
ordine publica, previne si combate incalcarea normelor legale privind curatenia
localitatilor si comertul stradal, precum si alte fapte stabilite prin hotarari ale consiliului
local;
- asigura paza obiectivelor si a bunurilor de interes public si privat stabilite de consiliul
local, conform planurilor de paza si ordine publica;
- asigura insotirea si protectia reprezentantilor primariei ori a altor persoane cu functii in
institutiile publice locale la executarea unor controale sau actiuni specifice;
- participa, dupa caz, la asigurarea fluentei traficului rutier, cu ocazia efectuarii unor
lucrari de modernizare si reparatii ale arterelor de circulatie;
- asigura supravegherea parcarilor auto, a unitatilor scolare si a altor locuri stabilite prin
planurile de paza si ordine publica;
constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale, conform legii, pentru
incalcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii si linistii publice, curatenia
localitatilor, comertul stradal, protectia mediului inconjurator, precum si pentru faptele care
afecteaza climatul social, stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale
primarului;
- participa la asigurarea masurilor de ordine, cu ocazia adunarilor publice, mitingurilor,
manifestarilor cultural-artistice si sportive organizate la nivel local;
- intervine, impreuna cu organele abilitate, la solicitarea cetatenilor, pentru aplanarea
starilor conflictuale, prinderea unor faptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea
situatiilor de fapt sesizate si rezolvarea acestora;
- actioneaza, impreuna cu politia, jandarmeria, pompierii, protectia civila si alte autoritati
prevazute de lege, la activitatile de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate
de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamitati naturale si catastrofe, precum si
de limitare si inlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente;
- controleaza modul de depozitare a deseurilor menajere, industriale sau de orice fel si de
respectare a igienizarii zonelor periferice si a malurilor cursurilor de apa, sesizand primarul
cu privire la situatiile de fapt constatate si la masurile ce trebuie luate in vederea
imbunatatirii starii de curatenie a localitatii;
- comunica, in cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate datele cu privire la aspectele
de incalcare a legii, altele decat cele stabilite in competenta sa, despre care a luat la
cunostinta cu ocazia indeplinirii misiunilor specifice;
- insoteste, in conditiile stabilite prin regulament, functionarii primariei la executarea unor
controale si la punerea in executare a unor hotarari ale consiliului local , asigurand protectia
acestora si prevenirea oricaror acte de tulburare a ordinii publice;
- verifica si solutioneaza, in limitele legii, sesizarile locuitorilor privind savarsirea unor
fapte prin care se incalca normele legale, altele decat cele cu caracter penal;
- sprijina Politia Romana in activitatile de depistare a persoanelor care se sustrag urmaririi
sau executarii pedepselor, precum si a persoanelor disparute;

- indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.
- legitimeaza persoanele care au incalcat dispozitiile legale ori despre care are indicii ca se
pregatesc sa comita sau au comis o fapta ilicita;
- solicita sprijinul cetatenilor pentru urmarirea, prinderea, identificarea si conducerea la
unitatile teritoriale ale politiei a persoanelor care au comis fapte penale;
- in cazul infractiunilor flagrante, conduce si preda unitatilor locale ale Politiei Romane
pe faptuitori, bunurile si valorile rezultate ca urmare a incalcarii legii si ia masurile ce se
impun pentru conservarea si paza locului faptei, daca este cazul, pana la sosirea autoritatilor
abilitate;
- constata contraventiile si aplica, in conditiile legii, sanctiunile pentru contraventiile
privind ordinea si linistea publica, curatenia localitatilor, regulile de comert stradal sau alte
contraventii pentru care li se stabilesc asemenea competente, prin legi, hotarari ale
Guvernului sau aleconsiliului local;
- are obligatiasa poarte si sa foloseasca, in conditiile legii, numai in timpul serviciului
armamentul si munitia, precum si celelalte mijloace de aparare si interventie;
- conduce la sediul politiei locale orice persoana care, prin actiunile ei, pericliteaza viata
altor persoane, ordinea publica sau alte valori sociale, precum si persoanele suspecte de
savarsirea unor fapte ilegale, a caror identitate nu a putut fi stabilita in conditiile legii, si sa
prezinte un raport scris in legatura cu motivele conducerii persoanei respective la sediul
politiei; in cazul nerespectarii dispozitiilor pe care le-a dat, este indreptatit sa foloseasca
forta, in conditiile legii;
- in exercitarea atributiilor de serviciu, este obligat sa poarte la uniforma insigna cu numar
distinctiv de identificare si sa prezinte legitimatia de serviciu, cu exceptia situatiilor in care
lipseste timpul necesar pentru aceasta formalitate; dupa incheierea oricarei actiuni sau
interventii, acesta se legitimeaza si isi declara functia pe care o detine in cadrul
compartimentului Politie Comunitara;
- indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.
- In exercitarea drepturilor conferite de prezenta lege, functionarul pubic din Politia
Comunitara are obligatia sa respecte intocmai drepturile fundamentale ale omului, prevazute de
lege si de Conventia europeana a drepturilor omului.
- In indeplinirea atributiilor date prin lege, hotarare de consiliu sau dispozitie a primarului,
functionarul public din Politia Comunitara isi exercita competenta pe raza comunei Caiuti.



ATRIBUTII PREVAZUTE PENTRU FUNCTIA CONTRACTUALA DE
REFERENT , TREAPTA III , NIVEL STUDII - MEDII, GRAD
PROFESIONAL ASISTENT , TREAPTA DE SALARIZARE 1 din cadrul
compartimentului „POLITIE COMUNITARA CAIUTI”
- asigura ordinea si linistea publica in zonele si locurile stabilite prin planul de paza si
ordine publica, previne si combate incalcarea normelor legale privind curatenia
localitatilor si comertul stradal, precum si alte fapte stabilite prin hotarari ale consiliului
local;
- asigura paza obiectivelor si a bunurilor de interes public si privat stabilite de consiliul

local, conform planurilor de paza si ordine publica;
- asigura supravegherea parcarilor auto, a unitatilor scolare si a altor locuri stabilite prin
planurile de paza si ordine publica;
- participa la asigurarea masurilor de ordine, cu ocazia adunarilor publice, mitingurilor,
manifestarilor cultural-artistice si sportive organizate la nivel local;
- intervine, impreuna cu organele abilitate, la solicitarea cetatenilor, pentru aplanarea
starilor conflictuale, prinderea unor faptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea
situatiilor de fapt sesizate si rezolvarea acestora;
- actioneaza, impreuna cu politia, jandarmeria, pompierii, protectia civila si alte autoritati
prevazute de lege, la activitatile de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate
de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamitati naturale si catastrofe, precum si
de limitare si inlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente;
- controleaza modul de depozitare a deseurilor menajere, industriale sau de orice fel si de
respectare a igienizarii zonelor periferice si a malurilor cursurilor de apa, sesizand primarul
cu privire la situatiile de fapt constatate si la masurile ce trebuie luate in vederea
imbunatatirii starii de curatenie a localitatii;
- comunica, in cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate datele cu privire la aspectele
de incalcare a legii, altele decat cele stabilite in competenta sa, despre care a luat la
cunostinta cu ocazia indeplinirii misiunilor specifice;
- sa solicite sprijinul cetatenilor pentru urmarirea, prinderea, identificarea si conducerea la
unitatile teritoriale ale politiei a persoanelor care au comis fapte penale;
- in exercitarea atributiilor de serviciu, este obligat sa poarte la uniforma insigna cu numar
distinctiv de identificare si sa prezinte legitimatia de serviciu, cu exceptia situatiilor in care
lipseste timpul necesar pentru aceasta formalitate; dupa incheierea oricarei actiuni sau
interventii, acesta se legitimeaza si isi declara functia pe care o detine in cadrul
compartimentului Politie Comunitara;
- sa poarte si sa foloseasca, in conditiile legii, numai in timpul serviciului mijloacele de
aparare si interventie cu care a fost dotat;
- In indeplinirea atributiilor date prin lege, hotarare de consiliu sau dispozitie a primarului,
personalul contractual din Politia Comunitara isi exercita competenta pe raza comunei
Caiuti.

Presedinte de sedinta,
Petroniu Vornicu

Contrasemneaza,
Secretar
Costica Danila

Red. C.R. /3 ex.

