
1) Polițist local, clasa I, Biroul Ordine Publică, Compartiment Zona 4 

Principalele atribuții ale postului sunt: 

 În cazul infracțiunilor flagrante, conduce și predă unităților locale de poliție, pe făptuitor, 

bunurile și valorile rezultate ca urmare a încălcării legii și ia măsurile ce se impun pentru 

conservarea și paza locului faptei, dacă este cazul, până la sosirea autorităților abilitate; 

 Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind 

conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților 

administrației publice central și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de 

competență; 

 Acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiiilor lipsiți de supraveghere și ocrotirea 

părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la 

încredințarea acestora, serviciului public de asistență social în vederea soluționării 

problemelor acestora, în condițiile legii; 

 Constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea 

legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind 

programul de gestionare a câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă 

sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost; 

 Asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituțiile sau 

serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice; 

 Asigură ordinea și liniștea publică la manifestările organizate de Primăria Municipiului 

Baia Mare; 

 Execută în condițiile legii, mandate de aducere emise de organele de urmărire penală și 

instanțele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ – teritorială, 

pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență. 

 

2) Polițist local, clasa III, Biroul Ordine Publică, Compartiment Zona 5 

Principalele atribuții ale postului sunt: 

 În cazul infracțiunilor flagrante, conduce și predă unităților locale de poliție, pe făptuitor, 

bunurile și valorile rezultate ca urmare a încălcării legii și ia măsurile ce se impun pentru 

conservarea și paza locului faptei, dacă este cazul, până la sosirea autorităților abilitate; 

 Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind 

conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților 

administrației publice central și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de 

competență; 



 Acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiiilor lipsiți de supraveghere și ocrotirea 

părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la 

încredințarea acestora, serviciului public de asistență social în vederea soluționării 

problemelor acestora, în condițiile legii; 

 Constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea 

legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind 

programul de gestionare a câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă 

sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost; 

 Asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituțiile sau 

serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice; 

 Asigură ordinea și liniștea publică la manifestările organizate de Primăria Municipiului 

Baia Mare; 

 

3) Polițist local, clasa I, Birou Circulație 

Principalele atribuții ale postului sunt: 

 Asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, având 

dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul 

exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de prezenta lege în domeniul de 

circulație pe drumurile publice; 

 Verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate 

privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă 

asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere; 

 Participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor 

fenomenelor natural cum sunt: ninsoare abudentă, viscol, vânt puternic, ploaie 

torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice; 

 Asigură, în cazul accidentelor soldate cu victim, paza locului acestor accidente și ia 

primele măsuri ce se impugn pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a 

făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate 

sanitară; 

 Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale 

referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de 

agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin 

semnul internațional pentru persoanele cu handicap; 



 Aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau 

abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al 

unităților/subdiviziunilor administrative-teritoriale. 


