Atribuțiile Poliției Locale Deva pe domeniile de competență
Domeniul Activității comerciale:
- acționează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și a
activităților comerciale, respectiv a condițiilor și a locurilor stabilite de autoritățile
administrației publice locale;
- verifică legalitatea activităților de comercializare a produselor desfășurate de operatori
economici, persoane fizice și juridice autorizate și producători particulari în piețele
agroalimentare, târguri și oboare, precum și respectarea prevederilor legale de către
administratorii piețelor agroalimentare;
- verifică existența la locul de desfășurare a activității comerciale a autorizațiilor, a aprobărilor,
a documentelor de proveniență a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare,
a avizelor și a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților
administrației publice centrale și locale;
- verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;
- verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare și a locurilor
de comercializare a produselor din tutun și abăuturilor alcoolice;
- verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare al
operatorilor economici;
- identifică mărfurile și produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unității
administrativ-teritoriale și pe raza sectoarelor municipiului București sau pe spații aflate în
administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor servicii/instituții de interes
local și aplică procedurile legale de ridicare a acestora;
- verifică respectarea regulilor și normelor de comerț și prestări de servicii stabilite prin acte
normative în competența autorităților administrației publice locale;
- cooperează și acordă sprijin autorităților de control sanitar, de mediu și de protecție a
consumatorilor în exercitarea aribuțiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al
acestora;
- verifică respectarea obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea
prețurilor, a produselor comercializate și a serviciilor și sesizează autoritățile competente în
cazul în care identifică nereguli;
- verifică și soluționează, în condițiile legii, petițiile primite în legătură cu activități de
producție, comerț sau prestări de servicii desfășurate în locuri publice cu încălcarea normelor
legale;
- constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării
atribuțiilor prevăzute în lege, stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale.

