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CAP I 

ANALIZA SITUATIILOR OPERATIVE 

înatori-Neamt este situata  in partea  N-V a judetului Neamt 

rgu –Neamt, fiind  strabatuta de  raul Ozana. Are o suprafat

ud cu comuna Agapia, la Est cu Orasul Tirgu

ord cu comuna Raucesti judetul Neamt si comuna Rasca

Este compusa din patru sate respective: 

2  locuitori 

locuitori 

 

4  locuitori 

, pe o lungime de 8,5 km.,  DJ 12 km.,  drumuri comunale

Pe raza comunei functioneaza  mai  multe  obiective: agenti economici

portante obiective turistice dintre care exemplificam: M-rea-Neamt,   

raniste, Icoana, Procov, Vovidenia, Nifon , Taciunele,
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V a judetului Neamt la o 

Are o suprafata de 23 

cu Orasul Tirgu- Neamt, la Vest cu 

eamt si comuna Rasca  judetul  Suceava.     

rumuri comunale 6 km. 

agenti economici, institutii publice,  

   M-rea Secu,  M-rea 

Taciunele,  Poiana lui 



Ion, Daniel Sihastru etc .,muzeul Mihail  Sadoveanu,  muzeul satesc,  muzeele la cele trei 

manastiri,  rezervatia de zimbri, pensiuni, parcul national, si multe altele. 

    Obiective de interes public: primaria, scoli in fiecare sat, dispensar  medical, camin cultural, 

biserici, oficiul postal, C.E.C., Seminar Teologic. 

    Functioneaza in total cca. 299 societati comerciale, A.F., P.F., din care 59 S.C. avand ca 

prelucrare material lemnos. 

     B.    POPULATIA- Comuna  Vanatori-Neamt are o populatie de 8839 locuitori  stabili, la care 

se mai adauga  cca.891 locuitori personal monahal de la unitatile de cult cca.42. 

      Pe raza comunei locuiesc cca. 595 de romi-tigani nomazi - grupati in familii stabilite in doua 

catune, in zona raului Ozana ,U.M.T.F. si  Stanesti. 

     Populatia este de religie ortodoxa stil nou  si vechi, si cca. 10 familii penticostali, adventisti, 

martorii lui Iehova. 

 

       C.    EVENIMENTE SOCIAL ECONOMICE, POLITICE SI RELIGIOASE . 

       Manifestari traditionale: 8 Martie, 1 Mai , 1 Iunie, 17 August, 1 Decembrie etc.. 

       Principale evenimente religioase: 

       - Sarbatoarea Craciunului si a Anului Nou, Boboteaza, Sfintele Pasti , Inaltarea Domnului; 

       -Hramurile bisericesti- fiecare  unitate  de  cult  avand  câte  doua hramuri pe an calendaristic  

bisericesc; 

       -Vizita unor  inalte fete  bisericesti  atat  din  tara  cat si din strainatate  cu  diferite ocazii; 

       -Evenimente politice: adunari  publice, referendum, alegeri  locale,  alegeri parlamentare, 

alegeri europarlamentare si presidentiale. 

 

      D.    STAREA CONTRAVENTIONALA SI INFRACTIONAL A. 

      Pe linia infractionalitatii,  pe parcursul anului au fost inregistrate si solutionate prin declinare 

de competenta, dupa efectuarea actelor premergatoare un numar de 13 infractiuni. 

      Pe raza comunei avem mai multe locuri si medii de interes politienesc cum ar fi : cartierele de 

romi,  zona “Valea Secului “, lacase de cult, unitati de invatamant, unitati de alimentatie publica, 

diferite sectoare din cadrul unor societati comerciale. 

     Pe linie contraventionala in cursul anului  au fost constatate un numar de 43 contraventii, cu o  

valoare totala de 16.810 lei. 



      Au fost aplicate un numar de 197 avertismente  politienesti  unor persoane care au comis ori 

au fost pe cale de a comite unele fapte cu un grad de pericol social mai redus. Au fost avertizati un 

numar de 73 agenti economici  privind  nerespectarea prevederilor legale pe linie de comert,  un 

numar de 42 agenti economici  cu obiect de  activitate  prelucrare  material  lemnos, un numar de 

48  persoane  pe  linia H.C.L. 10/2007  privind curatenia,  un numar de 33 persoane privind  

circulatia   animalelor si a vehiculelor cu tractiune animala pe drumurile publice  si nu in ultimul 

rand un numar de 29 persoane cu stari conflictuale. De asemenea un numar de 31 persoane care 

nu au respectat  procedura autorizarii constructiilor  (locuinte, grajduri, garduri, etc.) au fost 

atentionati si indrumati catre compartimentul urbanism din cadrul primariei. 

      S-au primit un numar de 51 petitii, din care solutionate de Politia Locala 42 petitii si un numar 

de 9 declinat competenta catre organele competente. 

       Activitati preventive- patrulari zilnice, patrulari de noapte -saptamanal, pande in locurile de 

interes politienesc  (pct.obligatorii de trecere, cartiere de tigani, tarlale cu culturi) ori de cate ori 

situatia a impus, sedinte in scoli cu elevii -doua pe semestru in fiecare scoala. 

     Activitatile preventive desfasurate au  avut ca scop  prevenirea infractiunilor stradale, si cu 

violenta, asigurarea unui climat de siguranta civica, prevenirea distrugerilor si furturilor  de 

produse agricole de pe camp, prevenirea  faptelor de natura contraventionala si penala din scoli , 

prevenirea furturilor din obiectivele si institutiile publice de pe raza de competenta. 

    In activitatea desfasurata s-a avut in vedere prezenta politistului local in zonele de 

responsabilitate, fapt ce a avut drept consecinta scaderea savarsirii foaptelor de natura 

contraventionala si penala. 

     Pe fondul unor neintelegeri motivate de nerespectarea regulilor de convetuire sociala,  mai ales 

pe fondul consumului excesiv de  alcool au fost inregistrate unele stari conflictuale , iar pentru 

asigurarea eficientei masurilor preventive permanent ,aceste locuri si medii au fost cuprinse in 

itinerariile de patrulare, ceea ce au dus la reducerea semnificativa a acestora. 

 

  

 

CAP II.  

DISPOZITIVE DE ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA 

 



A. DISPOZITIV DE ORDINE 

      Dispozitivul de ordine si siguranta publica este stabilit prin patrule pedestre si patrule auto. 

      Zonele si itinerariile de patrulare au in vedere situatia operativa de pe raza de competenta 

:populatie, zone de interes operativ,  mediile si locurile cu risc criminogen, obiective  economice, 

sociale,  culturale, comerciale, de agrement, unitati de invatamant, tarlale agricole, cat si resursele 

umane logistice alocate pentru acoperirea lor si a celor atrase. 

      PATRULA PEDESTRA 

      Patrula pedestra va actiona in zonele  cu situatia operativa complexa unde se vor concentra un 

numar mare de persoane, unitati comerciale, institutii publice, etc., ori, unde accesul cu mijloace 

auto este dificil pentru asiguarea vizibilitatii si preventiei.  

      Componentii patrulei vor desfasura activitati specifice  in tinuta de serviciu adaptata sezonului 

avand asupra sa mijloacele materiale  din dotare respective: baston,  catuse, spray iritant-

lacrimogen, purtate pe centura.  

      Patrularea se face pe baza planificarii intocmita de seful compartimentului si aprobata de 

primarul comunei. 

      La orele de intrare-iesire a copiilor de la scoala si gradinita supravegheaza zonele scolilor si 

gradinitei din sectorul postului in scopul prevenirii si combaterii oricaror agresiuni asupra copiilor 

sau alte fapte care ar prejudicia integritatea bunurilor si persoanelor. 

      Avertizeaza sau dupa caz sanctioneaza orice fapte care contravin actelor normative ce 

reglementeaza ordinea, curatenia si igienizarea localitatii, intervenind si intocmind proces verbal 

cu cele constatate. 

      La orele de varf in transportul in comun se deplaseaza cu aceste mijloace de transport 

urmarind sa previna fapte de tulburari a ordinii si linistii publice sau alte fapte care ar aduce 

atingere integritatii bunurilor si persoanelor. 

      Urmareste si identifica autorii spargerilor de becuri din reteaua de iluminat public. 

      Vegheaza la integritatea bunurilor si siguranta persoanelor din sat. 

      Rezolva la limita competentelor sesizarile cetatenilor. 

      Sanctioneaza contraventional pe cei ce incalca prevederile legale in conformitate cu atribitiile 

sale. 

      Opreste, legitimeaza si la nevoie perchezitioneaza persoanele care prin comportamentul lor se 

par suspecte. 



      In caz de incendiu sau calamitati naturale ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si 

bunurilor, cat si pentru limitarea dezastrului, anuntand totodata seful compartimentului politiei 

locale. 

      In cazul constatarii unor infractiuni flagrante, retine partile implicate si preda cazul pentru 

cercetare organelor de politie intocmind documentele procedurale legale. 

      Interzice oricarei persoane sa desfasoare comert de orice natura pe trotuarele strazilor, 

indrumand persoanele respective spre incinta spatiilor destinate special acestui scop. 

      Acorda sprijin organelor de politie sau altor institutii sau persone autorizate in combaterea 

actelor de comert neautorizat, comert ilicit si in mentinerea curateniei si igienizarii localitatii. 

      Intreprinde actiuni de combatere a cersetoriei. 

      Urmareste respectarea orelor de program a agentilor economici. 

      PATRULA AUTO 

      Patrula auto desfasoara activitati specifice pe raza comunei acoperind in special locurile unde 

frecvent pot fi comise infractiuni stradale, furturi de orice fel,  in cartierele de romi si nu in 

ultimul rand prin punctele obligatiorii de trecere. 

     In intervale criminogene bine delimitate, patrula auto dintr-o zona de siguranta publica poate 

stationa. 

      In punctele prestabilite  unul sau ambii componenti ai patrulei vor proceda la efectuarea unei 

patrule pedestre. 

       In cazul in care ambii componenti ai patrulei procedeaza la patrularea pedestra autoturismul 

va fi oprit intr-o zona sigura, sa nu incurce traficul rutier putand fi supravegheat de catre 

componentii patrulei. 

    Inainte de intrarea in serviciu a politistilor locali,  seful compartimentului va face instruirea 

premergatoare care are ca scop informarea acestora cu privire la evolutia situatiei operative, 

aspectele identificate din analiza tactica, informatiile detinute si zonele de patrulare. 

      Activitatea de instruire,  pregatire se realizeaza in cadrul programului efectiv de lucru pe 

parcursul a 15-20 minute. 

   Componenta si logistica patrulei se stabilesc in functie de situatia concreta din zonele de 

patrulare, efective si mijloace disponibile. 

     Sectorul de ordine si siguranta publica cuprinde perimetrul comunei cu toate caracteristicile ei: 

suprafata ,  populatie,  obiective  economice de interes public si privat, turistice,etc.. 



      Executa serviciul  cu scopul  cresterii eficientei activitatii de mentinere a ordinii si linistii 

publice pe raza de responsabilitate a Politiei Locale. 

      Deplasarea patrulei auto se  va face cu viteza redusa pentru a putea observa tot ce se intampla 

pe itinerariul de deplasare, astfel incat sa poata interveni  in caz de necesitate pentru a lua masurile 

care se impun in functie de situatie. 

      Sa intensifice activitatile de patrulare in zona Primariei Vanatori-Neamt, atat ziua cat si 

noaptea, in scopul prevenirii, producerii unor acte de dezordine, manifestari antisociale si 

contracararea acestora. 

      Intensificarea supravegherii si controlului autovehiculelor ce stationeaza sau circula 

nejustificat in apropierea obiectivelor de interes public (primarie, scoli, licee,  piete 

agroalimentare etc.). 

     Interventia oportuna a patrulei auto in cazul savarsirii de catre o persoana sau grup de persoane 

a unor fapte antisociale sau tulburarea ordinii si linistii publice. 

     Supravegherea atenta a zonelor aglomerate si retinerea persoanelor suspecte sau turbulente. 

      Cunoasterea permanenta a situatiei operative si interventia oportuna in cazul producerii unor 

evenimente specifice. 

      Intensificarea masurilor de supraveghere si control la obiectivele incredintate pentru evitarea 

unor accidente sau producerii unor pagube importante sau pierderi de vieti omenesti. 

      Informarea imediata si oportuna a sefilor ierarhici in cazul producerii de evenimente specifice. 

      Asigurarea cooperarii neintrerupte cu elementele M.A.I. destinate pentru actiuni comune. 

      Pentru deplasarea rapida la interventii va  cupla  sirena  de avertizare. 

      Va interveni ori de cate ori este solicitata pentru interventie la aplanarea unor stari 

conflictuale. 

      Sa intervina in cazul unor sesizari telefonice a cetatenilor privind tulburarea ordinii si linistii 

publice.  

      Ia masuri de sanctionare contraventionala in cazul constatarii unor contraventii pe timpul 

misiunii. 

      Sa execute pande pe timpul noptii in punctele mai vulnerabile din punct de vedere 

infractional, pentru a surprinde in flagrant persoane ce incalca normele de convetuire sociala. 

      Sa foloseasca autoturismul numai in scopul executarii serviciului de paza si ordine.  

  



         B.    CONSEMNUL GENERAL 

          Pe timpul serviciului politistul local are urmatoarele drepturi principale: 

         a) sa efectueze control preventiv asupra persoanei si/sau bagajului acesteia in urmatoarele 

situatii: exista indicii clare ca s-a savarsit, se savarseste sau se pregateste savarsirea unei 

infractiuni sau persoana participa la manifestari publice organizate in locuri in care este interzis 

accesul cu arme, produse ori substante periculoase; 

         b) sa invite la sediul politiei locale persoanele a caror prezenta este necesara pentru 

indeplinirea atributiilor, prin aducerea la cunostinta, in scris, a scopului si a motivului invitatiei; 

        c) sa solicite sprijinul cetatenilor pentru identificarea, urmarirea si prinderea persoanelor care 

au comis fapte de natura penala sau contraventionala; 

        d) sa poarte si sa foloseasca, in conditiile prezentei legi si numai in timpul serviciului  

mijloace de aparare si interventie din dotare; 

         e) sa circule gratuit, pe baza legitimatiei de serviciu, in timpul serviciului, in zona de 

competenta,   cu mijloacele de transport in comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu 

pot fi indeplinite   altfel; 

         f) sa foloseasca forta, in conditiile legii, proportional cu starea de fapt care justifica 

utilizarea acesteia, in cazul nerespectarii dispozitiilor pe care le-a dat in exercitarea atributiilor de 

serviciu; 

         g) sa legitimeze si sa stabileasca identitatea persoanelor care incalca dispozitiile legale ori 

sunt indicii ca acestea pregatesc sau au comis o fapta ilegala; 

         h) sa conduca la sediul Politiei Locale sau al unitatilor/structurilor teritoriale ale Politiei 

Romane pe cei care prin actiunile lor pericliteaza integritatea corporala, sanatatea sau viata 

persoanelor, ordinea publica ori alte valori sociale, precum si persoanele suspecte de savarsirea 

unor fapte ilegale, a caror identitate nu a putut fi stabilita in conditiile legii. Verificarea situatiei 

acestor categorii de persoane si luarea masurilor legale, dupa caz, se realizeaza in cel mult 12 ore 

din momentul depistarii, ca masura administrative. 

 

          In exercitarea atributiilor de serviciu, politistul  local este obligat: 

      a) sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, prevazute de Constitutia 

Romaniei, republicata, si de Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor 

fundamentale; 



       b) sa respecte principiile statului de drept si sa apere valorile democratiei; 

       c) sa respecte prevederile legilor si ale actelor administrative ale autoritatilor administratiei 

publice centrale si locale; 

       d) sa respecte si sa aduca la indeplinire ordinele si dispozitiile legale ale sefilor ierarhici; 

       e) sa respecte normele de conduita profesionala si civica prevazute de lege; 

       f) sa isi decline, in prealabil, calitatea si sa prezinte insigna de politist si legitimatia de 

serviciu, cu exceptia situatiilor in care rezultatul actiunii este periclitat. La intrarea in actiune sau 

la inceputul interventiei ce nu sufera amanare, politistul local este obligat sa se prezinte, iar dupa 

incheierea oricarei actiuni sau interventii sa se legitimeze si sa declare functia si unitatea de politie 

locala din care face parte; 

      g) sa intervina si in afara orelor de program, in limita mijloacelor aflate la dispozitie, pentru 

exercitarea atributiilor de serviciu, in raza teritoriala de competenta, cand ia la cunostinta de 

existenta unor situatii care justifica interventia sa; 

      h) sa se prezinte de indata la sediul politiei locale sau acolo unde este solicitat, in situatii de 

catastrofe, calamitati ori tulburari de amploare ale ordinii si linistii publice sau alte asemenea 

evenimente, precum si in cazul instituirii starii de urgenta ori a starii de asediu sau in caz de 

mobilizare si de razboi; 

     i) sa respecte secretul profesional, precum si confidentialitatea datelor dobandite in timpul 

desfasurarii activitatii, in conditiile legii, cu exceptia cazurilor in care indeplinirea sarcinilor de 

serviciu, nevoile justitiei sau legea impun dezvaluirea acestora; 

     j) sa manifeste corectitudine in rezolvarea problemelor personale, in asa fel incat sa nu 

beneficieze si nici sa nu lase impresia ca beneficiaza de datele confidentiale obtinute in calitatea 

sa oficiala; 

    k)politistul local are obligatia  sa se abtina de la orice fapta care ar pueta aduce prejudicii 

persoanelor fizice sau juridice ori prestigiul politiei locale si / sau autoritatilor publice.  

        Politistului local ii este interzis: 

      a) sa faca parte din partide, formatiuni sau organizatii politice ori sa desfasoare propaganda in 

favoarea acestora; 

      b) sa exprime opinii sau preferinte politice la locul de munca sau in public; 

      c) sa participe la mitinguri, demonstratii, procesiuni sau orice alte intruniri cu caracter politic; 

      d) sa adere la secte, organizatii religioase sau la orice alte organizatii interzise de lege; 



      e) sa efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activitati de comert ori sa participe la 

administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu exceptia calitatii de actionar; 

      f) sa exercite activitati de natura sa lezeze onoarea si demnitatea politistului local sau a 

institutiei din care face parte; 

      g) sa detina orice alta functie publica sau privata pentru care este salarizat, cu exceptia 

functiilor didactice din cadrul institutiilor de invatamant, a activitatilor de cercetare stiintifica si 

creatie literar-artistica; 

      h) sa participe la efectuarea oricarei forme de control in vreo entitate publica sau privata, in 

cazul in care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natura contrara 

activitatii specifice de politie; 

      i) sa provoace suferinte fizice sau psihice unor persoane, in scopul obtinerii de la acestea ori 

de la o terta persoana de informatii sau marturisiri; 

      j) sa primeasca, sa solicite, sa accepte, direct sau indirect, ori sa faca sa i se promita, pentru 

sine sau pentru altii, in considerarea calitatii sale oficiale, daruri ori alte avantaje; 

      k) sa rezolve cereri care nu sunt de competenta sa ori care nu i-au fost repartizate de sefii 

ierarhici sau sa intervina pentru solutionarea unor asemenea cereri, in scopurile prevazute la lit. j); 

      l) sa colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice; 

      m) sa redacteze, sa imprime sau sa difuzeze materiale ori publicatii cu caracter politic, imoral 

sau illegal; 

       n) sa pretinda actiuni care nu au legatura cu indeplinirea indatoririlor de serviciu; 

       o) sa incredinteze fara aprobarea superiorului ierarhic paza postului unei alte persoane; 

       p) sa paraseasca postul inainte de ora stabilita prin consemn sau inainte de a fi schimbat, 

atunci cand serviciul de paza se executa pe mai multe schimburi. 

 

      C.    CONSEMNUL PARTICULAR 

      Reguli tactice care trebuie respectate la patrularea pedestra: 

     a) Membrii patrulei se deplaseaza, de regula, unul langa altul, iar acolo unde nu este posibil 

acest lucru, unul dupa altul, respectand-se regulile de circulatie impuse pentru pietoni; 

     b) Deplasarea trebuie sa se faca pe marginea exterioara a trotuarelor, pe partea stanga a 

carosabilului; 



     c) Pe timpul noptii, trecerea prin locuri intunecoase, locuri acoperite, case parasite etc. trebuie 

sa se faca dupa o observare prealabila, cu multa prudenta si cu mijloacele din dotare pregatite 

pentru interventie; 

     d) Noaptea, pe timpul deplasarii prin locuri neiluminate, lanterna sa nu fie aprinsa prea des, 

aceasta putand alerta pe infractori despre prezenta politistilor locali in locul respectiv; 

e) In general, inainte de a intra in zone acoperite, intunecoase se face o scurta oprire, dar sa se 

evite profilarea propriei siluete pe timpul stationarii in acel spatiu. 

     f) In cazul ca se procedeaza la urmarirea unei persoane suspecte care intra intr-o zona 

intunecata (alee ingustata, culoar, pod, pivnita ) politistul se sa opri cateva momente ascultand 

eventualele zgomote si apoi va relua urmarirea , cu respectarea regulilor de securitate personala. 

    g) Daca la  urmarirea persoanelor participa doi sau mai multi politisti locali, pot fi folosite 

trasee diferite de deplasare, iar daca itinerariul este cunoscut, partenerul poate folosi o scurtatura  

pentru a ajunge in fata suspectului. 

     h) Politistii locali pot folosi armamentul din dotare cu respectarea prevederilor Legii nr. 

17/1996 art. 46-52 si ale Legii 155/2010 art. 24-27. 

In vederea exercitarii drepturilor si obligatiilor ce le revin, pe langa atributiile generale ale 

politistilor din dispozitivele de siguranta publica, componentii patrulelor pedestre au 

urmatoarele indatoriri : 

   a) sa relationeze permanent cu membrii comunitatii, astfel incat sa poata manifesta receptivitate 

si solicitudine fata de problemele cu care se confrunta acestia, realizand in acest mod o crestere a 

gradului de incredere a cetatenilor in institutia politiei; 

    b) sa verifice, indeosebi pe timp de noapte, sistemele de inchidere a obiectivelor de pe raza de 

activitate, atat la intrarea cat si la iesirea din serviciu, mai putin cele cuplate la sistemele de 

alarmare; 

     c)sa actioneze permanent pentru prevenirea furturilor din obiectivele de pe raza de competenta, 

a celor de si din autoturisme, din societati comerciale, precum si pentru prevenirea  talhariilor,   

scandalurilor si a altor manifestari prin care se incalca normele de convietuire sociala, ordinea 

publica, circulatia pe drumurile publice si se aduce atingere drepturilor si libertatilor cetatenesti, 

vietii si integritatii corporale a persoanei, avutului public si privat, luand masuri ferme, conform 

prevederilor legale, atunci cand aceste fapte s-au comis; 



    d) sa actioneze pentru combaterea faptelor ilegale si sa participe la actiuni organizate pentru 

combaterea faptelor antisociale; 

     e) sa actioneze pentru combaterea faptelor de parazitism social si depistarea cersetorilor, 

vagabonzilor, prostituatelor etc; 

    f) sa mentina permanent legatura cu politistii si jandarmii, personalul din cadrul societatilor  de 

paza care actioneaza in zona, pentru a face schimb de informatii, a cere si acorda sprijin in 

solutionarea unor situatii ivite pe timpul executarii serviciului; 

    g) sa intervina pentru asigurarea fluentei rutiere pe itinerarul de patrulare, atunci cand situatia 

impune; 

    h)sa intervina pentru mentinerea salubritatii localitatii si a unei stari edilitar-gospodaresti 

corespunzatoare; 

     i) sa se afle la orele stabilite in punctele fixate in variantele de patrulare, daca nu sunt cauze 

care pot impiedica aceasta; 

     j)sa participe la mentinerea ordinii publice pe timpul producerii unor calamitati naturale, 

catastrofe, dezastre precum si pentru limitarea efectelor acestora prin luarea primelor masuri. 

   In cadrul activitatii de patrulare sunt si cazuri in care membrii patrulei se pot abate de la 

itinerariul de patrulare sau pot intrerupe activitatea de patrulare, aceasta fiind: 

   a) pentru urmarirea si prinderea infractorilor disparuti de la locul faptei sau a persoanelor date in 

urmarire; 

    b) pentru conducerea persoanelor infractoare  sau suspecte la sediul unitatii de politie; 

    c) cand sunt sesizati ca se comit evenimente grave in afara itinerariului; 

     d) pentru a acorda ajutor altui politist sau cetatenilor care se afla in pericol, sunt victime ale 

unui atac ori accident, sau se afla  in situatii limita; 

    e) pentru a preveni sau a lua masuri in cazul comiterii unor infractiuni: 

    f) pentru a interveni urgent in caz de calamitati, catastrofe sau alte dezastre naturale; 

   g) in cazul imbolnavirii subite a unui membru component al patrulei; 

   h) cand conditiile atmosferice sau alte fenomene naturale fac imposibila continuarea misiunii, cu 

raportarea de indata a acestei situatii la camera ofiterului de serviciu; 

     i) cand primeste dispozitii din partea sefului nemijlocit sau a ofiterului de serviciu; 

     Parasirea itinerarului de patrulare si interventia la evenimente se va efectua numai dupa  ce a 

fost informat dispeceratul de sector sau ofiterul de serviciu al subunitatii. 



       

D.    MISIUNI SPECIFICE POLITIEI LOCALE 

      a) mentine ordinea si linistea publica in zone si locurile stabilite  prin planul de ordine si 

siguranta publica a comunei Vanatori-Neamt. 

      b)mentine ordinea publica in imediata apropiere a unitatilor de invatamant publice, a unitatilor 

sanitare publice, in parcarile auto aflate pe domeniul public  sau privat al comunei, in zonele de 

agrement, in parcuri, piete, cimitire, precum si in alte asemenea locuri publice aflate in apropierea 

comunei Vanatori sau a altor institutii/servicii publice de  interes  local, stabilite prin planul de 

ordine si siguranta publica; 

      c) participa impreuna cu autoritatile competente prevazute de lege, potrivit competentelor, la 

activitati de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor  periclitate de calamitati naturale ori 

catastrofe, precum si de limitare si inlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente. 

      d) actioneaza pentru identificarea cersetorilor, a copiilor lipsiti de supravegherea si ocrotirea 

parintilor sau a reprezentantilor legali, a persoanelor fara adapost si procedeaza la incredintarea  

acestora serviciului public de asistenta sociala in vederea solutionarii problemelor acestora, in 

conditiile legii; 

      e) constata contraventii si aplica sanctiuni, potrivit competentei, pentru nerespectarea 

legislatiei privind regimul de detinere a cainilor periculosi sau agresivi, a celei privind programul 

de gestionare a cainilor fara stapan si a celei privind protectia animalelor. 

      f) asigura protectia personalului din aparatul de specialitate al primarului din institutiile  sau 

serviciile de interes local la efectuarea unor controale  ori actiuni specifice; 

      g) participa, impreuna cu Postul de Politie Vanatori sau subunitatea de Jandarmi, la asigurarea 

ordinii si linistii publice cu ocazia mitingurilor, marsurilor, demonstratiilor, procesiunilor, 

manifestarilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, dupa caz, precum si  altor 

asemenea activitati care se desfasoara in spatiul public si care implica aglomerari de persoane; 

      h) asigura paza bunurilor si obiectivelor aflate in proprietatea publica si privata a comunei 

Vanatori-Neamt sau in administrarea acesteia sau a altor servicii/institutii publice  de interes 

locale, stabilite de consiliul local; 

      i) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea normelor legale privind 

convetuirea sociala stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritatilor administratiei 

publice central si locale, pentru fapte constatate in raza teritoriala de competenta; 



      j) participa alaturi de Postul de Politie Vanatori-Neamt, subunitatea de Jandarmi si celelalte 

forte ce compun sistemul integrat de ordine si siguranta publica, pentru prevenirea si combaterea 

infractionalitatii stradale; 

      k) acorda sprijin, pe teritoriul comunei Vanatori-Neamt, sprijin imediat structurilor 

competente cu atributii in domeniul mentinerii, asigurarii si restabilirii ordinii publice. 

     

  E.    Activitati si misiuni executate in comun 

     In conformitate cu prevederile Legii 155/2010 si a planurilor de cooperare intocmite intre 

Politia Locala Vîntori –Neamţ cu Postul de Politie si Inspectoratul de Jandarmi Judetean participa 

alaturi de aceste forte, pentru prevenirea infractionalitatii stradale si acorda sprijin imediat pe raza 

comunei, structurilor competente cu atributii pentru asigurarea, restabilirea si mentinerea  

sigurantei publice. 

       Atunci cand situatia operativa o  impune, se pot constitui patrule pedestre sau patrule auto 

mixte fomate dintr-un lucrator al Postului de Politie Vanatori si un Politist Local  (la nevoie si 

jandarm) prin intocmirea de planuri comune de actiune sau prin  desfasurarea de actiuni 

punctuale, in scopul adaptarii permanente a misiunilor la situatia operativa existenta. 

Responsabilitatea asigurarii necesarului de efective si a modului de pregatire al acestora revine 

conducerilor fiecarei structuri implicate. 

       Instruirea efectivelor angrenate in activitati de mentinere  a   ordinii si sigurantei publice in 

cazul efectuarii de activitati in comun se efectueaza la sediul Postului de Politie. Constituirea 

patrulelor mixte se realizeaza de catre ofiterul anume desemnat din cadrul Postului de Politie care 

consemneaza  si completeaza registrul dispozitivului de ordine si siguranta publica si patrulare 

existent. 

       In cazul executarii in comun cu Postul de Politie Vanatori sau cu subunitatea de Jandarmi a 

unor misiuni in domeniul mentinerii sau asigurarii ordinii publice  ori pentru dirijarea circulatiei 

rutiere, efectivele Politiei Locale actioneaza sub coordonarea directa a Postului de Politie sau a 

subunitatii de Jandarmi , dupa caz. 

       Situatiile deosebite ce pot aparea  in serviciul de paza si ordine si pentru rezolvarea carora 

avem competenta lagala sa intervenim  sunt incendii , cutremure ,inundatii, alte calamitati naturale  

si participarea la actiunile de restabilire a ordinii publice sub directa conducere a fortelor de 

Politie participante. 



       Legatura de cooperare intre posturi si intre posturi si sediul Politiei Locale se realizeaza prin 

intermediul legaturilor telefonice. 

      Numarul telefonului de la sediul Politie Locale este 0233/251001 

     Cooperarea cu patrulele mixte de politie si  jandarmi sau cu patrulele auto ale politiei, fie la 

cererea directa, fie la telefonul 112 pentru cazurile care ies din competenta noastra. 

      In cazul exercitiilor de protectie civila sau in actiuni  concrete de protectie civila, politistii 

locali vor actiona in locurile  stabilite de primar cu misiunile stabilite, in functie de situatie. 

      In toate cazurile speciale alarmarea efectivului si intrarea in dispozitiv se face prin telefonul 

0233/251001 la sediul Politie Lacale Vanatori-Neamt sau telefoanele mobile, seful Politiei Locale 

v-a conduce actiunea si v-a  instrui efectivul asupra situatiei concrete. 

      Politistul Local este obligat sa se prezinte de indata la sediul Politiei Locale sau acolo unde 

este solicitat, in situatii de catastofe, calamitati ori tulburari de amploare ale ordinii si linistii 

publice sau alte asemenea evenimente,  precum si in cazul instituirii starii de urgenta ori a starii de 

asediu sau in caz de mobilizare si de razboi. 

 

Cap III 

EFECTIVE AFLATE LA DISPOZITIE SI SUPORT LOGISTIC 

 

Compartimenul Politiei Locale  este incadrat cu – 7 angajati din care- 3 politisti locali  si – 4 

agenti de paza; 

Autoturism dacia logan, bastoane de cauciuc, catuse si spray iritant lacrimogen. 

 

CAP IV 

INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU EXECUTAREA ACTIVITATI LOR 

SI CONTROLUL DISPOZITIVELOR 

      

Instruirea efectivelor se face la sediul Politiei Locale pe parcursul a 15 minute la inceputul 

activitatii, respective inainte de declansarea oricarei actiuni de interes politienesc sau a 

activitatilor patrulelor pedestre si auto. Se executa de catre seful compartimentului politiei locale, 

in lipsa acestuia de persoana desemnata de seful compartimentului politiei locale cu aprobarea 

primarului. 



     Pentru o mai buna desfasurare si executare a atributiilor , personalul politiei locale va fi instruit 

lunar si de cate ori este nevoie. 

     In functie de situatiile cu care se confrunta politistii locali pe timpul executarii atributiilor ce le 

revin, vor actiona conform procedurilor operative existente la nivelul politiei locale si numai cu 

respectarea stricta a prevederilor ce reglementeaze domeniul de activitate. 

     Controlul dispozitivelor si a activitatii personalului politiei locale se face de catre primar, sef 

compartiment politie locala, reprezentantii politiei romane insotiti de seful compartiment politie 

locala,  primar ori alte persoane desemnate de primar. 

     Lunar  si ori de cate ori este nevoie seful compartimentului va informa pe primar cu 

problemele ce apar in activitatea acesteia, facand si propunerile corespunzatoare de inbunatatire a 

acestei activitati. 

    Controlul activitatii compartimentului Politiei Locale se face cu respectatrea prevederilor atr.31 

lit.c si art. 44 din Legea 155/2010. 

    Analiza activitatii compartimentului Politiei Locale se face in conditiile respectarii prevederilor 

Legii 155/2010,  respectiv de catre Comisia Locala stabilita prin H.C.L. si autoritatea deliberativa, 

care vin si cu propuneri de inbunatatire a muncii Politiei Locale, etc.. 

 

CAP V 

DISPOZITII FINALE 

   

  Planul de ordine si siguranta publica a fost intocmit in conformitate cu prevederile Ord. M.A.I. 

nr 92/2011 a Legii nr.155/2010 si a Regulamentului cadru de organizare si functionare a Politiei 

Locale aprobat prin H.G. nr. 1332/2010. 

    Punerea in aplicare a Planului de ordine si siguranta publica se va face imediat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


