ATRIBUTII
Pentru postul din cadrul Serviciului recuperare impozite si taxe locale:
1. Organizează, desfăşoară şi asigură conform competenţei legale, activitatea de executare silită a bunurilor
şi veniturilor persoanelor fizice şi juridice pentru neachitarea în termen a creanţelor bugetului local;
2. Aplică legislaţia fiscală pentru identificarea corectă şi recuperarea la timp a debitelor datorate bugetul
local de către persoane fizice şi juridice;
3. Întocmeşte dosare de executare silită a debitelor restante, gestionează dosarele repartizate, preia şi
introduce în dosare titlurile executorii transmise spre executare silită, emite acte administrativ fiscale în
vederea recuperării debitelor restante;
4. Întocmeşte dosare pentru debitele primite spre executare de la alte instituţii şi servicii publice şi asigură
respectarea prevederilor legale privind identificarea debitelor, confirmarea şi executarea acestora;
5. Evidenţiază şi urmăreşte debitele restante primite spre executare silită şi face propuneri pentru
compensare, restituire, virare sau scădere a debitelor;
6. Urmăreşte încasarea veniturilor fiscale şi nefiscale în termenul de prescripţie şi stabileşte măsuri de
recuperare a debitelor prescrise din culpa organelor de executare şi încasare;
7. Face adrese de identificarea debitorului, a veniturilor acestuia precum şi a patrimoniului acestuia,
efectuând în acest sens toate actele administrativ fiscale necesare executarii silite şi recuperării debitului
restant;
8. Restituie sau transmite titlul executoriu sau întregul dosar de executare silită către organul fiscal
competent respectând prevederile legale;
9. Efectuează deplasări frecvente în teren în vederea comunicării actelor administrativ fiscale pentru
recuperarea debitelor restante;
10. Întocmeşte şi înaintează conducerii Serviciului Recuperare Impozite şi Taxe Locale centralizatorul
listelor de rămăşiţe şi suprasolviri pe feluri de impozite şi taxe;
11. Primeşte şi rezolvă în termen corespondenţa repartizată cu privire la executarea silită şi încasarea
debitelor neachitate în termen;
12. Colaborează cu toţi funcţionarii Serviciului Recuperare Impozite şi Taxe Locale, cu toate
compartimentele funcţionale din cadrul aparatului propriu al Primarului Municipiului Deva, cu Serviciile
publice din subordinea Consiliului Local precum şi cu alte instituţii, pentru a identifica, urmări şi recupera
debitele restante ale contribuabililor;
13. Întocmeşte şi verifică documentaţiile şi propunerile privind debitorii insolvabili şi dacă le găseşte
întemeiate solicită declanşarea procedurii de insolvabilitate în conformitate cu prevederile legale;
14. Întocmeşte şi asigură respectarea condiţiilor de înfiinţare a popririlor pe veniturile şi disponibilităţilor
băneşti realizate de debitorii bugetului local, urmăreşte respectarea popririlor înfiinţate şi stabileşte, după
caz, măsurile legale pentru executarea acestora;
15. Pregătește documentația în vederea înlocuirii amenzilor contravenționale cu muncă în folosul
comunității pentru debitorii persoane fizice declarați insolvabili și o predă unui consilier juridic din cadrul
Serviciului pentru promovarea acțiunilor în instanță.
16. Aplică sechestru asupra bunurilor mobile şi imobile a persoanelor fizice şi juridice şi procedează la
valorificarea acestora în cazul în care debitorul nu îşi achită debitul în termenul prevăzut de lege,
organizează licitaţii în vederea valorificării bunurilor sechestrate;
17. Repartizează sumele realizate din valorificarea bunurilor sechestrate, potrivit ordinii prevăzute de lege,
în cazul în care la executarea silită participă mai mulţi creditori;
18. Efectuează procedura de executare silită prin orice alte modalităţi prevăzute de legislaţia în vigoare;
19. Colaborează cu toate celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului local;

20. Păstrează confidenţialitatea tuturor informaţiilor gestionate şi răspunde pentru legalitatea acţiunilor
întreprinse;
21. Asigură arhivarea actelor;
22. Urmăreşte şi răspunde de respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului local, dispoziţiilor primarului şi
a celorlalte acte normative care reglementează impozitele şi taxele locale şi alte impozite şi taxe care
constituie venit al bugetului local, datorate de persoanele fizice şi juridice;
23. În ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca indeplineste urmatoarele atributii :
- să-şi însuşască şi să respecte prevederile legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
- să utilizeze corect echipamentele tehnice din dotare şi să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau
mutarea arbitrară a acestora;
- să aducă la cunoştinţa conducerii serviciului orice defecţiune sau altă situaţie care constituie pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională;
- să aducă la cunoştinţa conducerii serviciului în cel mai scurt posibil accidentele de muncă suferite de
persoana proprie sau de alţi angajati;
- să coopereze cu conducerea serviciului şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de autoritatea competentă pentru
prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale;
- să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de
control şi de cercetare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
- să respecte regulile şi măsurile de apărare impotriva incendiilor / situaţiilor de urgenţă aduse la cunoştinţa
sa sub orice forma de conducătorul serviciului sau de persoane desemnate de acesta;
- să utilizeze echipamentele tehnice potrivit instrucţiunilor date de conducerea serviciului pe linie de
prevenire şi stingerea incendiilor;
- să coopereze cu salariaţii desemnaţi de conducerea serviciului în vederea realizării masurilor de aparare
împotriva incendiilor;
- să acorde ajutor atât cât este raţional posibil oricărui salariat ( coleg ) aflat intr-o situaţie de urgenţă.
24. Indeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarari ale Consiliului local, dispozitii ale primarului sau
primite de la şefii ierarhici.
25. Preia atributiile unui consilier din cadrul serviciului pe perioada absenţei acestuia, în funcţie de
necesitate şi/sau la solicitarea şefului ierarhic superior

Pentru postul din cadrul Serviciului unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor
comunitare de utilități publice:
Participă la pregătirea strategiilor locale pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de
utilităţi publice, în colaborare cu operatorii existenţi şi le prezintă Consiliului Local spre aprobare;
2.Pregăteşte şi supune spre aprobare ajustările strategiei locale prin consultări cu autorităţile
responsabile;
3.Asigură conformitatea clauzelor ataşate la contractele de delegare a gestiunii serviciilor
comunitare de utilităţi publice cu prevederile Strategiei naţionale;
4.Pregăteşte şi trimite raportul de activitate către biroul de monitorizare de la nivel de prefectura;
5.Participă la lucrările comisiilor de recepţie a lucrărilor de investiţii realizate de către serviciile
publice;
6.Participă, alături de alte instituţii publice, la efectuarea de controale pe raza municipiului Deva în
propria activitate.
7.Constată şi aplică sancţiuni contravenţionale date în competenţa prin lege şi prin
împuternicirea primarului;
8. Face propuneri de buget în fiecare an şi le fundamentează pentru activităţile de salubrizare
stradală, apa și canal, deratizare, deszăpezire şi iluminat;
9.Organizează, în colaborare cu serviciile publice specializate, activitatea de salubrizare,
apa-canal, deratizare, deszapezire și iluminat public a municipiului Deva;

10.Verifică asigurarea curăţeniei şi igienizării domeniului public şi privat al municipiului Deva
pieţelor agroalimentare, a malurilor apelor curgătoare, a terasamentelor de cale ferată, reţeaua
stradală etc.
11.Participă la organizarea şi luarea măsurilor de apărare împotriva fenomenelor meteorologice
periculoase şi a calamităţilor naturale.
12.Face parte din comisia care verifica activitatea de salubrizare, apa-canal a orașului, iluminat,
deszapezire, deratizare, dezinfectie si dezinsectie;
13.Organizează şi coordonează activitatea de deratizare şi dezinsecţie pe teritoriul municipiului
Deva;
14.Asigură elaborarea documentelor pentru şedinţele consiliului local al municipiului Deva şi
Primăriei, ce privesc activităţile de care răspunde;
15.Verifică la faţa locului şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile făcute de cetăţeni care se referă
la activităţile de care răspunde;
16.Colaborează cu celelalte compartimente funcţionale pentru rezolvarea atribuţiilor specifice;
17.Controlează şi recepţionează zilnic, sub aspect cantitativ şi calitativ lucrările de salubritate şi
deszăpezire;
18.Verifică zilnic modul de asigurare a curăţeniei şi ordinii pe domeniul public şi privat al
municipiului Deva;
19 .Verifică şi sancţionează contravenţional pe cei care nu respectă normele de protecţie a mediului
înconjurător;
20.Asigură aplicarea prevederilor legale privind colectarea selectivă a deşeurilor, reciclarea şi
reintroducerea lor în circuitul productiv;
21. Urmareste activitatea de transport public local pe raza Municipiului Deva in concordanta cu
prevederile Legii nr. 92/2007 – a serviciilor de transport public local;
22. Urmareste desfasurarea transportului public de calatori in conditii de regularitate, confort si
siguranta;
23.Asigură arhivarea documentelor pe care le instrumentează;
24.Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cereri le sau
sesizările primite pentru soluţionare;
25.Supraveghează agenţii economici din subordine pentru prevenirea eliminării accidentale de
poluanţi sau depozitării necontrolate de deşeuri şi dezvoltă sisteme de colectare a deşeurilor
refolosibile;
26. Asigura, comunica si solutioneaza probleme legate de animalele fara stapan si animale
abandonate pe domeniul public al municipiului Deva.
27.Respectă programul de lucru;
28. Execută şi alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotărâri ale
consiliului local municipal, dispoziţii ale primarului, ori primite de la şefii ierarhici;
29. Indeplineste atributii privind administrarea si gestionarea creantelor fiscale locale conform
prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si faptul ca prin activitatea sa sustine si contribuie la colectarea de
venituri la bugetul local;
30. Prin acordarea vizei de „bun de plată" răspunde pentru realitatea faptelor şi exactitatea sumei
datorate;
31. Efectuează operaţiunea de arhivare a documentelor din cadrul serviciului pentru anul precedent.
32. Coordoneaza activitatea Serviciului Unitatea Municipala pentru Monitorizarea Serviciilor
Comunitare de Utilitati Publice pe perioada delegarii sefului serviciului
Pentru postul din cadrul Seviciului control:
a)
verifică modul de organizare și desfășurare a procedurilor de achiziție publică de bunuri,
servicii și lucrări;

b)
soluționează reclamațiile și scrisorile având ca obiect activitatea structurilor constituite la
nivelul aparatului de specialitate al primarului, a instituțiilor și serviciilor publice de interes local,
precum și a societăților comerciale de interes local repartizate de către primar; se deplasează în
teren verificând veridicitatea afirmațiilor și propune măsurile ce se impun;
c)
exercită controlul singur sau cu alte persoane din serviciu și/sau cu în colaborare cu alte
persoane specializate din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau a instituțiilor și
serviciilor publice de interes local, precum și a societăților comerciale de interes local;
d)
asigură elaborarea proiectului planului anual de control care urmează a fi aprobat de
primar;
e)
participă la elaborarea și actualizarea documentelor utilizte în activitatea de control;
f)
verifică respectarea prevederilor legale în materia obiectului de activitate a entității
controlate, respectarea prevederilor, metodologiilor, metodelor și tehnicilor adecvate pentru
fundamentarea deciziilor luate;
g)
verifică modul cum sunt utilizate resursele financiare, materiale și umane pentru
îndeplinirea obiectivelor și obținerea rezultatelor stabilite;
h)
participă la verificare sistemului contabil, a modului de organizare a evidenței contabile, a
modului de organizare a evidenței tehnico-opreative, a modului de gestionare a bunurilor și
aprovizionarea tehnico-materială (documente justificative);
i)
în activitatea pe care o desfășoară întocmește rapoarte de control, procese verbale de
control, note de constatare sau alte documente pe care le înaintează primarului;
j)
urmărește măsurile luate de către aceste instituții și servicii publice/societăți comerciale ca
urmare a controlului efectuat;
k)
efectuează punctual lucrări de verificare la unele activități desfășurate de instituții sau
servicii publice de interes local/societăți comerciale de interes local sau de structurile constituite la
la nivelul aparatului de specialitate, pentru a informa primarul asupra unor aspecte , situații, etc;
l)
prin activitatea sa din cadrul institutiei contribuie la colectarea de venituri la bugetul local și
de asemenea contribuie la administrarea și gestionare creantelor fiscale locale conform prevederilor
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala actualizata cu modificarile și completarile
ulterioare;
m)
prezintă propuneri pentru dotarea și buna desfășurare a activității serviciului și asigură
păstrarea și arhivarea documentelor pe care le administrează;
n)
colaborează cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură, precum și cu orice persoană
fizică sau juridică, în vederea obținerii de informații necesare desfășurării activității și asigură
reprezentarea instituției în fața acestora;
o)
inițiază și întocmește proiecte de acte administrative ce urmează a fi dezbătute și aprobate în
şedinţele comisiilor de specialitate, în plenul consiliului local sau de către primar;
p)
verifică sesizările adresate primarului în care soluționarea problemelor implică un grad
ridicat de dificultate, după caz;
q)
verifică și soluționează alte lucrări repartizate de către primar;
r)
studiază legislația în vigoare și materialele de specialitate;
s)
îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de şeful de serviciu;
t)
implementează la nivelul Primăriei municipiului Deva, precum și la nivelul instituțiilor și
serviciilor de interes local a Strategiei Naționale Anticorupție (SNA);
u)
cooperează cu Secretariatul tehnic al SNA și transmite rapoarte de progres periodice,
inclusiv raportul semestrial de autoevaluare privind utilizarea măsurilor de prevenire a corupției;
v)
prezintă propuneri pentru dotarea și buna desfășurare a activității compartimentului și
asigură păstrarea și arhivarea documentelor pe care le administrează;

w)
colaborează cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură, precum și cu orice persoană
fizică sau juridică, în vederea obținerii de informații necesare desfășurării activității și asigură
reprezentarea instituției în fața acestora;
x)
verifică și soluționează alte lucrări repartizate de către primar;
y)
se ocupa de programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial.
Pentru postul din cadrul Compartimentului centrul de informare a cetățenilor :
-

Eliberarea si expedierea actelor emise de Primăria Deva sau Consiliul local Deva;
ridică şi distribuie corespondenţa la destinatarii locali (inclusiv ridicarea abonamentelor
la ziare şi reviste) şi la oficiile poştale;
primeşte şi expediază corespondenţa, îndeplinind orice îndatorire legată de această;
prezintă conducerii Primăriei actele adresate acesteia;
acordă consultanţă cetăţenilor în vederea rezolvării problemelor a căror rezolvare intră
în atribuţiile Primăriei şi a Consiliului local;
distribuie compartimentelor funcţionale şi serviciilor din subordinea Consiliului local
corespondenţa care le-a fost repartizată;
ţine evidenţa repartizării corespondenţei spre soluţionare precum şi a răspunsurior
formulate şi expediate;
verifică îndeplinirea condiţiilor de formă a actelor expediate (antet, număr, semnătură şi
ştampilă);
conduce gestiunea timbrelor şi a altor cheltuieli legate de expedierea documentelor;
ridică documentele trimise cu poşta secretă şi le predă funcţionarului de securitate;
răspunde de confidenţialitatea conţinutului documentelor gestionate;
îndeplineşte orice alte atribuţii date în limita prevederior legale de şefii ierarhici
superiori;
răspunde de îndeplinirea atribuţiilor cuprinse în prezenta fişă precum şi în actele
normative ce reglementează acest domeniu de activitate.
Pentru posturile din cadrul Direcţiei politia locala
COMPARTIMENT ACTIVITATE COMERCIALA

1.

controlează respectarea normelor legale reglementate de legea privind dreptul de autor şi
drepturile conexe;

2.

controlează respectarea normelor legale reglementate de legea privind protejarea populaţiei
împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite

3.

controleaza vanzarea produselor agricole in pietele agroalimentare, respectiv identifica lipsa si
necompletarea la zi a atestatelor de producator si carnetelor de comercializare, a produselor
din sectorul agricol, precum si posibilele acte de comert illicit existente in pietele
agroalimentare;

4.

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;

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

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;
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;
verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;
verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor
de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;
verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al
operatorilor economici;
identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii
administrativ-teritoriale 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;
verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte
normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;
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;
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;
verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu activităţi de producţie,
comerţ sau prestări de servicii desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;
urmăresc dezvoltarea ordonată a comerţului şi desfăşurarea activităţilor comerciale în locuri
autorizate de primar în vederea eliminării oricărei forme privind comerţul ambulant neautorizat;
controlează respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare şi
industriale în pieţe, în târguri şi în oboare;
colaborează cu organele de control sanitare, sanitarveterinare şi de protecţie a
consumatorilor, în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
controlează modul de respectare a obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la
afişarea preţurilor;
verifică dacă în incinta unităţilor de învăţământ, a căminelor şi a locurilor de cazare pentru
elevi şi studenţi, precum şi pe aleile de acces în aceste instituţii se comercializează sau se
expun spre vânzare băuturi alcoolice, tutun;
verifică modul de respectare a normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare la
tutun şi băuturi alcoolice;
verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de
problemele specifice compartimentului.
constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării
atribuţiilor prevăzute mai sus, stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.
Atributiile postului in domeniul ordinii si linistii publice:
actioneaza in zona de competenta stabilita prin planul de ordine si siguranta publica al
unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea si combaterea faptelor
antisociale, precum si pentru mentinerea ordinii si linistii publice;
2. intervine la solicitarile dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de
urgenta 112, pe principiul „cel mai apropiat politist de locul evenimentului intervine”;
1.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

actioneaza, in conditiile art. 6 lit. k) din Legea politiei locale nr. 155/2010, pentru
depistarea persoanelor si a bunurilor urmarite in temeiul legii;
participa la executarea masurilor stabilite in situatii de urgenta;
in cazul constatarii in flagrant a unei fapte penale, imobilizeaza faptuitorul, ia masuri
pentru conservarea locului faptei, identifica martorii oculari, sesizeaza imediat organele
competente si predau faptuitorul structurii Politiei Romane competente teritorial, pe
baza de proces verbal, in vederea continuarii cercetarilor;
conduc la sediul politiei locale/structurii Politiei Romane competente persoanele
suspecte a caror identitate nu a putut fi stabilita, in vederea luarii masurilor ce se impun;
verifica si solutioneaza sesizarile si reclamatiile primite din partea cetatenilor
unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice
domeniului ordinii si linistii publice;
constata contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea normelor legale privind
convietuirea sociala stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritatilor
administratiei publice centrale si locale pentru faptele constatate in raza teritoriala de
competenta;
indeplinesc orice alte atributii stabilite prin lege;

Compartiment Ofiteri de Servici
- supraveghează desfăşurarea, conform deciziilor conducerii, a activitatii institutiei zilnic
intre orele 1600- 0700 , sambata si duminica cat si in zilele declarate nelucratoare,
informand permanent sefii serviciilor ( ordine publica, circulatie pe drumurile publice şi
monitorizare video şi trafic) despre evenimentele deosebite inregistrate in activitate;
- hotărăşte şi transmite poliţiştilor locali din cadrul « Serviciului ordine şi linişte publică,
paza bunurilor », aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, măsurile şi hotărârile luate
pentru buna desfăşurare a activităţii, în perioada cât se află în exercitarea atribuţiilor de
serviciu, conform planificării, zilnic între orele 16,00 – 7,00, sâmbăta şi duminica, cât şi în
zilele declarate nelucrătoare ;
- verifică prezenţa şi activitatea poliţiştilor locali aflaţi în exercitarea atribuţiilor de
serviciu, conform planificării, din cadrul « Serviciului circulaţie pe drumurile publice » şi
« Serviciului monitorizare video şi trafic », zilnic între orele 16,00 – 7,00, sâmbăta şi
duminica, cât şi în zilele declarate nelucrătoare ;
- transmite poliţiştilor locali deciziile primite de la şefii ierarhici şi urmăreşte îndeplinirea
acestora ;
- controlează activitatea agenţilor de pază (paznicilor şi referenţilor) din cadrul « Biroului
paza bunurilor » ;
- distribuie poliţiştilor locali armamentul şi muniţia aferentă, la intrarea în serviciu şi
retrage armamentul şi muniţia aferentă la ieşirea din serviciu a acestora ;
- să constate contravenţiile date în competenţă şi să aplice sancţiunile potrivit legii;
- să facă uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor
legale.
- acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al
municipiului Deva pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru
menţinerea ordinii şi liniştii publice sau curăţeniei localităţii;
- intervine, la solicitările dispeceratului, la evenimentele semnalate prin Serviciul de
Urgenţă 112, pe principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”, în
funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei
teritoriale;

- menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, în
parcările auto aflate pe domeniul public, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte
asemenea locuri publice aflate în propietate şi / sau administrarea unităţii administrativteritoriale de interes local.
- participa, impreuna cu autoritatile competente prevazute de lege, la activitatea de
salvare si evacuare a personelor si bunurilor periclitate de calamitati naturale ori
catastrofe si de limitare si inlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente
- actioneaza pentru identificarea cersetorilor, a copiilor lipsiti de supraveghere, a
persoanelor fara adapost si procedeaza la incredintarea acestora serviciului public de
asistenta sociala in vederea solutionarii problemelor acestora, in conditiile legii
- acţionează pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;
- efectuează control preventiv asupra persoanei şi/sau bagajului acesteia în situaţiile
când sunt indicii că s-a săvârşit, se săvârşeşte sau se pregăteşte să săvârşească o
infracţiune, sau persoana participă la manifestări publice organizate în care este interzis
accesul cu arme, produse ori substanţe periculoase
- invită la sediul Poliţiei Locale persoanele a căror prezenţă este necesară pentru
indeplinirea atribuţiilor de serviciu
- să folosească forţa, în condiţiile legii, proporţional cu starea de fapt care justifică
utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispoziţiilor pe care le-a dat în exercitarea
atribuţiilor de serviciu
- să intercepteze, să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor care încalcă
dispoziţiile legale, sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală sau sunt
considerate suspecte prin ora, locul, comportamentul şi bagajele pe care acestea le deţin
- acţionează, în condiţiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea
persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii,respectiv:
 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 cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, procedează conform dispoziţiilor art.
293 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv:
 întocmeşte un proces-verbal, în care consemnează toate aspectele constatate şi
activităţile desfăşurate, pe care îl înaintează de îndată organului de urmărire
penală.
 plângerile şi cererile prezentate în scris, corpul delict, precum şi obiectele şi
înscrisurile ridicate cu ocazia constatării infracţiunii sunt puse la dispoziţia organului
de urmărire penală.
- execută în comun cu unitatile/structurile Politiei Romane, misiuni in domeniul mentinerii
şi asigurarii ordinii şi liniştii publice pe raza mun. Deva, prin efectuarea de patrule mixte ;
- execută misiuni de mentinere şi asigurare a ordinii şi liniştii publice în zona staţie CFR
Deva, prin patrule mixte cu efectivele de poliţie TF, din cadrul unitatilor/structurilor Politiei
Romane ;
- conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele
suspecte identificate pe timpul patrulării, în vederea luării masurilor ce se impun,
precum şi cele care prin acţiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau
viaţa persoanelor, ordinea publică sau alte valori a căror identitate nu a putut fi stabilită
în condiţiile legii

- execută mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele
judecătoreşti, care arondeaza unitatea administrativ teritoriala ;
- execută mandatele de executare a sancţiunii prestării unei activităţi în folosul
comunităţii, emise de instanţele judecătoreşti ;
- acordă sprijin operativ poliţiştilor locali în cazul legitimării şi luarea măsurilor legale
împotriva persoanelor care au comis fapte antisociale sau contravenţionale, întocminduse cu această ocazie proces verbal de constatare cu activităţile executate şi măsurile
luate;
- acordă sprijin operativ celorlalte forţe de ordine publică în gestionarea situaţiilor de
urgenţă, ce necesită intervenţia operativă a forţelor de ordine publică, pentru
identificarea şi prinderea infractorilor periculoşi, urmăriţilor şi al altor infractori sau
suspecţi ce se sustrag urmăririi penale, precum si pentru prevenirea si combaterea
infractionalitatii stradale
- asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite.
- participă la asigurarea ordinii si linistii publice cu ocazia manifestărilor cultural artistice,
sportive, religioase sau comemorative, mitingurilor, marsurilor, demonstratiilor,
procesiunilor sau actiunilor de pichetare
- constata contraventii si aplica sanctiuni, pentru nerespectarea legislatiei privind regimul
de detinere a cainilor periculosi sau agresivi
- sesizeaza serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, despre
existenta acestora
- asigura protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului,din serviciile sau
institutiile publice de interes local la efectuarea unor controale sau actiuni specifice;
- asigură protecţie cu bandă de avertizare a zonelor, locurilor, ori al imobilelor,
periculoase pentru cetăţeni;
- soluţionarea sesizărilor telefonice, primite prin dipeceratul Politiei Locale
- soluţionează cu responsabilitate şi corectitudine, în termenele prevăzute de lege,
sesizările scrise primite de la şefi
- consemneaza în registrele adecvate activitatea din timpul serviciului său;
- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege
- respecta intocmai programul de lucru
- respecta secretul profesional
- respectă întocmai toate deciziile verbale şi scrise date de sefii ierarhici, sub sancţiunea
contravenţională a acestuia
- indeplineste, fara intarziere, deciziile primite de la superiori
- nu părăseşte zona de patrulare, fără acordul şefului ierarhic.
- informează ierarhic, despre situaţiile deosebite apărute în timpul executării atribuţiilor
de serviciu ;
- în exercitarea atribuţiilor de serviciu, poate conduce autovehiculele din dotarea
Serviciului Public de Politie Locala Deva, având grijă ca acestea să fie tot timpul curate
atât în interioar cât şi exterior, întocmeşte şi complectează foaia de parcurs pentru ziua
respectivă ;
- la solicitare, alimentează autovehiculele din dotarea Poliţiei Locale cu combustibil după
care ataşează bonul fiscal la foaia de parcurs şi consemnează acest lucru în raportul de
activitate
- verifica si solutioneaza sesizarile si reclamatiile primite din partea cetatenilor
municipiului Deva , legate de problemele specifice compartimentului.
- indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.

Compartiment Ordine Publica
să constate contravenţiile date în competenţă şi să aplice sancţiunile potrivit legii;
- să facă uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor
legale.
- acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al
municipiului Deva pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru
menţinerea ordinii şi liniştii publice sau curăţeniei localităţii;
- intervine, la solicitările dispeceratului, la evenimentele semnalate prin Serviciul de
Urgenţă 112, pe principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”, în
funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei
teritoriale;
- menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, în
parcările auto aflate pe domeniul public, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte
asemenea locuri publice aflate în propietate şi / sau administrarea unităţii administrativteritoriale de interes local.
- participa, impreuna cu autoritatile competente prevazute de lege, la activitatea de
salvare si evacuare a personelor si bunurilor periclitate de calamitati naturale ori
catastrofe si de limitare si inlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente
- actioneaza pentru identificarea cersetorilor, a copiilor lipsiti de supraveghere, a
persoanelor fara adapost si procedeaza la incredintarea acestora serviciului public de
asistenta sociala in vederea solutionarii problemelor acestora, in conditiile legii
- acţionează pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;
- efectuează control preventiv asupra persoanei şi/sau bagajului acesteia în situaţiile
când sunt indicii că s-a săvârşit, se săvârşeşte sau se pregăteşte să săvârşească o
infracţiune, sau persoana participă la manifestări publice organizate în care este interzis
accesul cu arme, produse ori substanţe periculoase
- invită la sediul Poliţiei Locale persoanele a căror prezenţă este necesară pentru
indeplinirea atribuţiilor de serviciu
- să folosească forţa, în condiţiile legii, proporţional cu starea de fapt care justifică
utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispoziţiilor pe care le-a dat în exercitarea
atribuţiilor de serviciu
- să intercepteze, să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor care încalcă
dispoziţiile legale, sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală sau sunt
considerate suspecte prin ora, locul, comportamentul şi bagajele pe care acestea le deţin
- acţionează, în condiţiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea
persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii,respectiv:
 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;
- participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;
- în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, procedează conform dispoziţiilor art.
293 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv:
 întocmeşte un proces-verbal, în care consemnează toate aspectele constatate şi
activităţile desfăşurate, pe care îl înaintează de îndată organului de urmărire
penală.



plângerile şi cererile prezentate în scris, corpul delict, precum şi obiectele şi
înscrisurile ridicate cu ocazia constatării infracţiunii sunt puse la dispoziţia organului
de urmărire penală.
- execută în comun cu unitatile/structurile Politiei Romane, misiuni in domeniul mentinerii
şi asigurarii ordinii şi liniştii publice pe raza mun. Deva, prin efectuarea de patrule mixte
- execută misiuni de mentinere şi asigurare a ordinii şi liniştii publice în zona staţie CFR
Deva, prin patrule mixte cu efectivele de poliţie TF, din cadrul unitatilor/structurilor Politiei
Romane
- conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele
suspecte identificate pe timpul patrulării, în vederea luării masurilor ce se impun,
precum şi cele care prin acţiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau
viaţa persoanelor, ordinea publică sau alte valori a căror identitate nu a putut fi stabilită
în condiţiile legii
- execută mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele
judecătoreşti, care arondeaza unitatea administrativ teritoriala
- acordă sprijin operativ Poliţiştilor locali în cazul, legitimării şi luarea măsurilor legale
împotriva persoanelor care au comis fapte antisociale sau contravenţionale, întocminduse cu această ocazie proces verbal de constatare cu activităţile executate şi măsurile
luate;
- acordă sprijin operativ celorlalte forţe de ordine publică în gestionarea situaţiilor de
urgenţă, ce necesită intervenţia operativă a forţelor de ordine publică, pentru
identificarea şi prinderea infractorilor periculoşi, urmăriţilor şi al altor infractori sau
suspecţi ce se sustrag urmăririi penale, precum si pentru prevenirea si combaterea
infractionalitatii stradale
- asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite.
- participă la asigurarea ordinii si linistii publice cu ocazia manifestărilor cultural artistice,
sportive, religioase sau comemorative, mitingurilor, marsurilor, demonstratiilor,
procesiunilor sau actiunilor de pichetare
- constata contraventii si aplica sanctiuni, pentru nerespectarea legislatiei privind regimul
de detinere a cainilor periculosi sau agresivi
- sesizeaza serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, despre
existenta acestora
- asigura protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului,din serviciile sau
institutiile publice de interes local la efectuarea unor controale sau actiuni specifice;
- asigură protecţie cu bandă de avertizare a zonelor, locurilor, ori al imobilelor,
periculoase pentru cetăţeni;
- primeşte şi execută deciziile luate de personalul de conducere din cadrul Poliţiei
Locale, transmise direct sau prin Ofiţerul de Serviciu
- primeşte şi execută hotărârile luate de Ofiţerul de Serviciu, care se află în exercitarea
atribuţiilor de serviciu la supravegherea desfaşurării activitatii institutiei, zilnic intre
orele 1600- 0700 , sambata si duminica, cat si in zilele declarate nelucratoare
- soluţionarea sesizărilor telefonice date de ofiţerul de serviciu, primite prin dipeceratul
Politiei Locale
- soluţionează cu responsabilitate şi corectitudine, în termenele prevăzute de lege,
sesizările scrise primite de la şefi
- consemneaza în registrele adecvate activitatea din timpul serviciului său;
- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege
- respecta intocmai programul de lucru

- respecta secretul profesional
- respectă întocmai toate deciziile verbale şi scrise date de sefii ierarhici, sub sancţiunea
contravenţională a acestuia
- indeplineste, fara intarziere, deciziile primite de la superiori
- nu părăseşte zona de patrulare, fără acordul şefului ierarhic.
- informează ierarhic, despre situaţiile deosebite apărute în timpul executării atribuţiilor
de serviciu.
- verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor
municipiului Deva, legate de problemele specifice compartimentului.
- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.
- în exercitarea atribuţiilor de serviciu, poate conduce autovehiculele din dotarea
Serviciului Public de Politie Locala Deva, având grijă ca acestea să fie tot timpul curate
atât în interioar cât şi exterior, întocmeşte şi complectează foaia de parcurs pentru ziua
respectivă ;
- la solicitare, alimentează autovehiculele din dotarea Poliţiei Locale cu combustibil după
care ataşează bonul fiscal la foaia de parcurs şi consemnează acest lucru în raportul de
activitate.

