
 
 
 
                                                 ROMÂNIA 
                                          JUDETUL NEAMł 
                          CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
                                                GHERĂEŞTI 
 
 
                  H O T Ă R Â R E 
           privind aprobarea “Regulamentului de organizare şi funcŃionare a  
                Biroului de PoliŃie Comunitară” Gherăeşti, judetul NeamŃ 
 
 Consiliul local al comunei Gherăeşti, judetul NeamŃ ; 
 Având în vedere prevederile art. 1 şi 2 din Legea nr. 371/ 2004 privind PoliŃia 
Comunitară şi Hotărârea Guvernului României nr. 2925/ 2004 privind aprobarea 
Regulamentului cadrul de organizare a PoliŃiei Comunitare cu modificările şi 
completările ulterioare ; 
 De asemeni a hotărârii Consiliului local Gherăeşti nr. 57 din 18.12.2009 prin 
care s-a aprobat înfiinŃarea la nivelul comunei Gherăeşti, judetul NeamŃ a “PoliŃiei 
Comunitare”; 
 Examinând expunerea de motive înregistrată sub nr. 189/ 2010, a domnului  
Bereşoaie Carol primarul comunei Gherăeşti, judetul NeamŃ ; 
 Văzând şi raportul comisiilor de specialitate ; 

In temeiul dispoziŃiilor art.36 al.2 lit.”d”, al.6, lit.”a” , pct.7 şi ale art. 45 al.1 din 
Legea nr. 215/ 2001 privind administraŃia publică locală , republicată , 
 
    H O T Ă R Ă Ş T E   : 
 
 Art.1 Se aprobă regulamentul de organizare şi funcŃionare a Biroului de PoliŃie 
Comunitară- Gherăeşti, judetul NeamŃ , conform anexei la prezenta hotărâre, anexă ce 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2 Se aprobă ca Biroul PoliŃiei Comunitare să aibă maxim 4 posturi din care 
1 şef birou şi 3 posturi executive ( 3 referenŃi- agenŃi de poliŃie comunitară), angajaŃi 
cu contract de muncă pe durată nedeterminată. 
 Art.3 De aducerea la îndeplinire răspunde primarul. 
 Art.4 Secretarul comunei va comunica prezenta persoanelor , instituŃiilor şi 
autorităŃilor interesate. 
     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ 
         BEREŞOAE  PAVEL 
 
 
NR.__________                                                                    Avizat pentru legalitate 
Din___________________                                                           SECRETAR, 
                            ZAPODEANU VICTORIA 
 
 
Adoptată în şedinŃa din ______________ cu un nr. de  ____ voturi din totalul de 
15consilieri  în funcŃie. 
 



ROMÂNIA                                                                                      ANEXĂ 
JUDETUL NEAMł                                                                LA  HOTĂRÂREA 
CONSILIUL LOCAL AL                   NR.______DIN________ 
COMUNEI GHERĂEŞTI                                                          
                                                                                                
 
              REGULAMENT  CADRU 
  PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCłIONAREA POLITIEI COMUNITARE  
       A  COMUNEI GHERĂEŞTI, JUDETUL NEAMł 
 
 
     CAPITOLUL  I 
      DISPOZIłII GENERALE 
 
 Art.1 -(1) Personalul Politiei Comunitare Gherăeşti se compune din personal 
contractual. 
   (2) Personalul contractual din PoliŃia Comunitară Gherăeşti, judetul 
NeamŃ este înarmat, poartă uniformă în timpul serviciului şi exercită atribuŃiile 
specifice stabilite prin Lege. 
 Art.2 Personalul din PoliŃia Comunitară Gherăeşti, îşi exercită atribuŃiile şi 
îndatoririle de serviciu în limita competenŃelor stabilite prin Lege , îşi desfăşoară 
activitatea profesională în interesul comunităŃii locale , pentru asigurarea ordinii şi 
liniştii publice, pazei şi protecŃiei obiectivelor de interes public, local şi privat de pe 
raza de competenŃă , acŃionează în sprijinul instituŃiilor statului şi execută orice alte 
activităŃi date în competenŃa exclusive pe baza şi executarea legii , cu respectarea 
principiului impartialităŃii, nedescriminării , proporŃionalităŃii şi gradualităŃii. 
 Art.3 Personalul din PoliŃia Comunitară Gherăeşti este obligat să respecte 
drepturile fundamentale ale omului , ConstituŃia şi legile Ńării , angajamentul de 
serviciu , prevederile normelor interne şi să îndeplinească dispoziŃiile legale ale 
superiorilor ierarhici- prvind activitatea sa profesională . 

- Personalul din PoliŃia Comunitară Gherăeşti răspunde în condiŃiile legii pentru 
modul în care îşi exercită atribuŃiile de serviciu ; 
Art.4 Superiorii ierarhici din cadrul PoliŃiei Comunitare Gherăeşti răspund de 

legalitatea dispoziŃiilor date subalternilor şi sunt obligaŃi să verifice dacă aceste au fost 
transmise şi înŃelese corect şi să controleze modul de îndeplinire a acestora. 

 
    CAPITOLUL II 
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ  
 
 Art.5 -(1) La nivelul Consiliului local al comunei Gherăeşti, judetul 

NeamŃ se organizează poliŃia Comunitară ca Birou în cadrul aparatului propriu fără 
personalitate juridică. 

  (2) Consiliul local al comunei Gherăeşti organizează  „Biroul de 
PoliŃie Comunitară” pentru asigurarea ordinii publice precum şi paza de bunuri de 
valori. 

 Art.6 -(1) FuncŃiile de conducere din cadrul PoliŃiei Comunitare Gherăeşti 
cuprind următoarele categorii : 
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- 1 post Sef birou – referent IA 
- (2) FuncŃiile de executie din cadrul PoliŃiei Comunitare Gherăeşti cuprind 

următoarele categorii : 
- 3 posturi execuŃie – referent I – Agent comunitar de poliŃie  

 
    CAPITOLUL III 
 SELECTIONAREA , PREGĂTIREA  ŞI NUMIREA  
   POLIłIŞTILOR COMUNITARI 
 
              SECłIUNEA I 
  SELECłIONAREA ŞI PREGĂTIREA  
      POLIłIŞTILOR COMUNITARI 
 

Art. 7 -(1)  La înfiinŃarea PoliŃiei Comunitare personalul acesteia va fi 
angajat din rândul foştilor gardieni publici, agenŃi de poliŃie sau absolvenŃi de 
liceu, şcoală profesională pentru agent comunitar de poliŃie , care vor fi testaŃi 
din punct de vedere psihologicşi medical de către instituŃii specializate , iar 
profesional de către o comisie stabilită prin dispoziŃia primarului. 

 (2) –La testări pot participa toŃi cei prevăzuŃi mai sus care 
îndeplinesc condiŃiile prevăzute în prezentul Regulament . 

 (3)- In vederea participării la testări solicitanŃii întocmesc o cerere 
adresată primarului sau persoanei desemnate de acesta , după caz. 

 (4)- Testarea profesională se realizează în scris pe baza tematicii 
stabilite şi adusă la cunoştinŃa publică prin afişare sau publicare în mass- media 
locală, în condiŃiile legii . 

 (5)- Pentru persoanele declarate „admis” primarul emite dispoziŃie 
de numire în funcŃie , în termen de 15 zile de la expirarea termenului de 
contestare a rezultatelor şi de soluŃionare a acestora. 

Art.8 - (1) Pentru funcŃiile neocupate în condiŃiile articolului 7, se 
organizează concurs conform prevederilor legale . 

Art.9 Persoana care se înscrie la concurs şi urmează să fie numită pe o 
funcŃie ca personal contractual în cadrul PoliŃiei Comunitare Gherăeşti, 
indiferent de rasă , naŃionalitate, sex, religie, avere sau origine socială trebuie să 
îndeplinească condiŃiile generale legale prevăzute pentru personalul contractual, 
precum şi condiŃiile specifice de ocupare a postului scos la concurs. 

Art.10- (1) FuncŃiile vacante  din cadrul PoliŃiei Comunitare se vor ocupa 
prin promovare, transfer, redistribuire sau concurs în condiŃiile legii. 

 (2) FuncŃiile de conducere se vor ocupa prin concurs sau examen, 
după caz, de către persoanele care îndeplinesc condiŃiile prevăzute de lege. 

 (3) CondiŃiile de organizare şi desfăşurare a concursului sau 
examen după caz se stabilesc prin dispoziŃie a primarului cu respectarea 
prevederilor legale. 

Art.11 (1)- Concursul va cuprinde : 
a). – Selectarea dosarelor de însciere ; 
b). – Lucrare scrisă / teste – grilă pentru verificarea cunoştinŃelor necesare 

îndeplinirii atribuŃiilor funcŃiei sau postului; 
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c). – Interviu. 
 (2)- CondiŃiile specifice , precum şi bibliografia concursului se 

aprobă prin dispoziŃia primarului în conformitate cu dispoziŃiile legale 
referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului. 
Art.12 -(1) Ocuparea postului de către personalul contractual se face prin 

susŃinerea unei probe practice şi a interviului , în raport cu cerinŃele stabilite prin fişa 
postului, conform prevederilor legale aplicabile personalului contractual. 

Art. 13- (1) Dosarele candidaŃilor se întocmesc în condiŃiile legii pentru 
personalul contractual. 

Art.14 Dosarele privind organizarea şi  desfăşurarea concursului, lucrările 
candidaŃilor la probele susŃinute şi procesul- verbal cuprinzând puctajul obŃinut se 
îndosariază separat, pentru fiecare candidat. 

Art.15-(1) Dosarele întocmite conform art.13 în cazul candidaŃilor admişi se 
completează cu copia procesului verbal cuprinzând punctajul obŃinut. 
 (2)- Dosarele candidaŃilor respinşi se restituie acestora , la cerere, pe bază de 
semnătură. 

Art.16- (1) Dosarele candidaŃilor admişi se prezintă primarului, care emite 
dispoziŃia de numirea în funcŃie, în termen de 15 zile de la expirarea termenului 
prevăzut de lege pentru soluŃionarea contestaŃiilor. 
 (2) - CandidaŃii admişi au obligaŃia să se prezinte la post în termen de 15 zile de 
la emiterea dispoziŃiei de numire în funcŃie de către primar. 
 (3)- În caz de neprezentare , oferta de ocupare a postului se face primului 
candidat respins în urma concursului, dar a obŃinut nota minimă stabilită pentru 
ocuparea postului. 
 
     SECłIUNEA  II 
 
 NUMIREA ÎN FUNCłIE A PERSONALULUI CONTRACTUAL 
                       DIN POLIłIA COMUNITARĂ 
 

Art.17 (1)- Personalul contractual din PoliŃia Comunitară nou încadrat este 
obligat să încheie angajamente de serviciu pentru o perioadă de 5 ani. 

 (2)- Angajamentul se încheiei în formă scrisă şi cuprinde clauze pentru 
ambele părŃi referitoare la drepturi şi obligaŃii , condiŃiile de pregătire şi perioada 
pentru care funcŃional se oblică să desfăşoare activităŃi în cadrul PoliŃiei Comunitare. 

 (3)- După semnare, angajamentul va fi inclus în dosarul personal al 
fiecărui funcŃionar din PoliŃia Comunitară Gherăeşti. 

 (4)- Prevederile al. (1)- (3) se aplică şi pentru funcŃionarii din PoliŃia 
Comunitară proveniŃi din rândul gardienilor publici. 

Art.18 -(1) Dacă unui angajat din PoliŃia Comunitară numit în funcŃie îi 
încetează  contractul de muncă din motive imputabile acestuia , înainte de expirarea 
perioadei prevăzută în angajamentul de serviciu acesta este obligat să restiuie 
contravaloarea cheltuielilor efectuate cu pregătirea sa, proporŃional cu perioada rămasă 
pânî la expirarea termenului prevăzut de art. 17 al.1 . 

Art.19- (1) FuncŃionarii din PoliŃia Comunitară au dreptul la uniformă de 
serviciu şi echipamnet de protecŃie specifice locului şi condiŃiilor de desfăşurare a 
serviciului , care se acordă gratuit din fondurile primăriei. 
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(2)- Articolele din care se compune uniforma şi durata maximă de uzură 
sunt prevăzute în anexa 1 la prezentul regulament. 

(3)-  Descrierea uniformei de serviciu , a legitimaŃiei şi a insemnelor 
distinctive de ierarhizare a Personalului PoliŃiei Comunitare sunt prevăzute în anexa 2 
la prezentul regulamnt. 

(4)- Uniforma şi însemnele distinctive se poartă numai în timpul 
executării serviciului. 

 
   CAPITOLUL   IV 
 
ATRIBUłIILE PERSONALULUI POLIłIEI COMUNITARE 
 
Art.20 În vederea îndeplinirii atribuŃiilor ce revin conform Legii PoliŃiei 

Comunitare, personalul de conducere, de pază şi de ordine răspunde de organizarea şi 
funcŃionarea pazei unităŃilor stabilite prin hotărâre a Consiliului local , participă la 
asigurarea climatului de ordine şi linişte publică, a siguranŃei persoanelor ,integrităŃii 
corporale , vieŃii sau bunurilor cetăŃenilor ori ale domeniului public, urmăreşte 
respectarea regulilor de comert stradal, a curăŃeniei localităŃilor conform 
competenŃelor stabilite prin Legi, Hotărâri al Consiliului Local Gherăeşti sau prin 
dispoziŃiile primarului comunei Gherăeşti, judetul neamŃ. 

Art.21- (1) Seful PoliŃiei Comunitare îşi îndeplineşte atribuŃiile în mod 
nemijlocit sub autoritatea primarului , este şef al întregului personal din subordine şi 
are următoarele atribuŃii : 

a). organizarea, planificarea şi conducerea întregii activităŃi a PoliŃiei 
Comunitare ; 

b). intreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător ; 
c). Asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai , de către întregul personal, a 

prevederilor legale ; 
d).răspunde de pregătirea profesională a personalului din subordine; 
e). coordonează activitatea de preluare a obiectivelor în paza şi urmăreşte 

îndeplinirea întocmai a clauzelor prevăzute în contractele de prestări servicii încheiate; 
f). Aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele preluate pe bază de 

contract de prestări servicii ; 
g). Studiază şi propune unităŃilor beneficiare de pază introducerea amenajărilor 

tehnice şi a sistemelor de alrmare împotriva efracŃiei ; 
h). Analizează trimestrial activitatea Politiei Comunitare şi indicatorii de 

performanŃă stabiliŃi de Consiliul local; 
i). Asigură informarea operativă a Consiliului local , precum şi a poliŃiei locale  

despre evenimentele deosebite ce au loc în cadrul  activităŃii PoliŃiei Comunitare; 
j). colaborează cu alte organe ale statului cu atribuŃii privind asigurarea 

climatului de ordine şi linişte publică, siguranŃa persoanelor, integritatea corporală, 
viaŃa , bunurile acestora ori ale domeniului public,curăŃenia şi combaterea comerŃului 
stardalneautorizat ; 

k). asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul efectivelor , având dreptul 
să rpopună acordarea de recompense şi aplicarea de sancŃiuni în condiŃiile legii; 

l). Studiază şi propune Consiliului local adoptarea de măsuri în cadrul 
obiectivului de activitate , menite să asigure realizarea de beneficii suplimentare cum 
ar fi : 
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- întreŃinerea şi repararea mijloacelor tehnice de pază şi a sistemului de alarmare 
împotiva efractiei ; 

- asigurarea pazei transporturilor de valori importante ; 
- înfintarea şi deservirea dispeceratelor de zona pentru semnalarea pătrundelor 

prin efracŃie şi altele asemenea . 
m). propune spre aprobare Consiliului local tarifele la care se vor executa 

prestările de servicii pentru beneficiari ; 
n). coordonează activitatea de aprovizionare , raparaŃie , întreŃinere în condiŃii 

de siguranŃă, a armamentului şi muniŃiei din dotare ; 
o). urmăreşte modul de ecipare a personalului cu uniforme şi însemne 

distinctive de ierarhizare , repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora ; 
p). întreprinde măsuri de aprovizionare şi menŃinere în stare de funcŃionare a 

aparaturii de pază şi alarmare , radio-comunicaŃii şi a celorlalte amenajări destinate 
serviciului de pază şi rodine; 

q). menŃine legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care de 
desfăşoară activitatea de pază, semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea 
obligaŃiilor contractuale şi propune măsurile necesare pentru creşterea eficienŃei pazei; 

r). analizează contribuŃia funcŃionarilor din PoliŃia Comunitară la apărarea 
ordinei şi liniştei publice la constatarea contravenŃiilor în domeniile prevăzute de lege 
şi la măsuri de îmbunătăŃire a acesteia; 

s). Organizează şi execută controale tematice şi inopinante asupra modului cum 
sunt îndeplinite atribuŃiile de serviciu de către funcŃionarii din PoliŃia Comunitară ; 

t). Organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite ; 
u). Organizează activităŃile de protecŃie a muncii, de prevenire şi stingere a 

incendiilor ; 
v). întocmeşte planul de pregătire profesională a personalului , coordonează 

activitatea de elaborare a temelor, urmăreşte modul de desfăşurare a pregătirii şi Ńine 
evidenŃa rezultatelor obŃinute; 

w). Îndeplineşte orice alte atribuŃii stabilite de lege. 
Art.22  Şeful Biroului de PoliŃie Comunitară şi înlocuitorul acestuia îndeplinesc 

şi următoarele atribuŃii : 
a). asigură cunoaşterea şi îndeplinirea întocmai de către subalterni a atribuŃiilor 

ce le revin referitoare la paza bunurilor, participarea la apărarea ordinei şi liniştei 
publice, vieŃii şi integrităŃii persoanelor ; 

b). urmăreşte respectarea prevederilor planurilor de pază întocmite de agenŃii 
economici ; 

c). controlează prezenta şi uniforma subalternilor înainte de intrarea în serviciu, 
cât şi pe timpul executării acesteia ; 

d). Repartizează personalul pe posturi şi patrule şi îl informează asupra situaŃiei 
operative înainte de intrarea în serviciu ; 

e). controlează modul de executare a serviciului de către subalterni, acordându-
le sprijin în rezolvarea situaŃiilor cu care se confruntă în activitate şi infromează 
ierarhic cu privire la evenimentele şi neregulile constatate. 

f). predă/ primeşte armamentul şi muniŃia din dotarea subalternilor , la intrarea 
şi ieşirea din serviciu , verifică starea tehnică şi răspunde de securitatea acestora pe 
timpul  
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depozitării ; 
g). verifică în timpul executării serviciului starea tehnică şi functionarea 

mijloacelor tehnice de pază ,a mijloacelor de comunicare , a sistemelor de alarmare 
împotriva efractiei, iar atunci când constată nereguli , împreună cu factorii completenŃi 
ia măsurile necesare de înlăturare a acestora; 

h). repartizează subalternii, echipamentul de protecŃie şi celelalte materiale , 
precum şi documentele necesare executării serviciului de pază şi ordine publică; 

i). cooperează cu poliŃiştii şi jandarmii , acordă sprijin acestora în executarea 
atribuŃiilor de serviciu ; 

j). informează ierarhic despre constatările făcute şi evenimentele privind 
executarea activităŃilor care au loc în perimetrul sau zona încredinŃată. 

Art.23 În lipsa sefului PoliŃiei Comunitare , prerogativele acestuia sunt 
exercitate de unul din cei 6 subordonaŃi desemnat de seful Politiei Comunitare 
Gherăeşti, judetul NeamŃ . 

Art.24 –(1) FuncŃionarii din PoliŃia Comunitară se subordonează nemijlocit 
sefului Biroului de PoliŃie Comunitară , iar în lipsa acestuia , funcŃionarului desemnat 
de acesta şi au următoarele obligaŃii : 

a). să se prezinte la serviciu în condiŃii corespunzătoare pentru îndeplinirea 
îndatoririlor ce le revin si să nu consume băuturi alcoolice în timpul exercitării 
sarcinilor de serviciu ; 

b). la intrarea în serviciu să verifice locurile şi punctele vulnerabile , existenŃa şi 
starea încuietorilor , a amenajărilor tehnice şi a sistemelor de pază şi alarmare si să ia, 
în caz de nevoie măsuri care se impun ; 

c). să cunoască prevederile legale privind accesul în obiective şi regulile 
stabilite în planurile de pază ; 

d). Să supravegheze ca persoanelor cărora li s-a permis accesul în incinta , pe 
baza documentelor stabilite , să se deplaseze numai în locurile pentru care au primit 
permise de acces; 

e). să nu părăsească postul încredinŃat decât în situaŃiile şi condiŃiile prevăzute 
în consemnul postului ; 

f). să verifice obiectivul încredintat spre pază, cu privirea la existenŃa unor surse 
care ar putea  produce incendii, explozii sau alte evenimete grave. În cazul în care 
acestea s-au produs să ia măsuri de salvare a persoanelor şi a bunurilor , precum şi 
limitarea consecinŃelor acestor evenimente şi să sesizeze organele componente ; 

g). în cazul săvârşirii flagrante să ia măsuri de conducere şi predare a 
făptuitorului structurilor Inspectoratului General al PoliŃiei Române competente 
potrivit legii. Dacă făptuitorul a dispărut, asigă paza bunurilor, nu permite pătrunderea 
în câmpul infracŃional a altor persone şi anunŃă unitatea de poliŃie competentă, 
întocmind totodată proces- verbal cu cele constatate. 

h). să constate contravenŃiile date în competenŃa să şi să aplice sancŃiunile 
potrivit legii ;    

i). să facă uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a 
prevederilor legale ; 

(2) Pe timpul patrulării pe raza comunei, poliŃiştii comunitari pot folosi 
autovehivule cu insemnul distinctiv – POLITIA COMUNITARĂ- 

Art.25 Pe timpul executării serviciului funcŃionarului din PoliŃia Comunitară îi 
este  
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interzis : 
a). să încredinŃeze arma altei persoane ; 
b). să întreprindă acŃiuni care nu au legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de 

serviciu ; 
c). să încredinŃeze fără aprobarea superiorului ierarhic paza postului unei alte 

persoane ; 
d). să părăsească  postul sau traseul înainte de ora stabilită prin consemn sau 

înainte de a fi schimbat, atunci când serviciul de pază se execută pe mai multe 
schimburi; 

e). să consume băuturi alcoolice în orice cantitate ; 
f). să doarmă în timpul serviciului . 
Art.26  AtribuŃiile personalului încadrat pe eventualele funcŃii tehnico- 

economice şi în alte specialităâi administrative se stabilesc de seful PoliŃiei 
Comunitare. 

 
    CAPITOLUL V 
  DISPOZIłII TRANZITORII ŞI FINALE  
 
Art.27. PoliŃia Comunitară este autorizată să procure , să deŃină şi să folosească 

arme neletale , precum şi muniŃia corespunzătoare , pentru înarmarea personalului 
propriu, în condiŃiile prevăzute de lege. 

Art.28 Prevederile legii nr. 53/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi 
completările ulterioare se aplică în mod corespunzător personalului contractual angajat 
în cadrul PoliŃiei comunitare Gherăeşti, judetul NeamŃ. 

Art.29 –(1) Personalul PoliŃiei Comunitare îşi îndeplineşte atribuŃiile în mod 
nemijlocit sub autoritatea şi controlul primarului şi nu poate primi însărcinări din 
partea altor persoane. 

    (2) Primarul poate delega prerogativele unei persoane desemnate prin 
dispoziŃie. 

Art.30 Personalul PoliŃiei Comunitare beneficiază de salarizarea personalului 
contractual, în funcŃie de categoria din care face parte, potrivit legii.  

  
 
   
 

 
     INIłIATOR 
       PRIMAR, 
                                                 BEREŞOAIE CAROL 
 
 
 
 
                                                                                      Avizat pentru legalitate 
          SECRETAR, 
                      ZAPODEANU VICTORIA 
 
 
 
 
 
 


