
ATRIBUȚIILE POSTULUI

Compartimentul Dispecerat și Evidența Persoanelor:

1)asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către funcţionarii publici din poliţia locală, 
din subordine, a actelor  normative ce reglementează activitatea de evidenţă a 
persoanelor;
2)asigură cunoaşterea şi respectarea întocmai de către întreg personalul din poliţia locală ,
a prevederilor legale ce  reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date;
3)gestioneaza si asigura circulatia si operarea documentelor ,inclusiv arhivarea acestora
4)participă, alături de conducerea poliţiei locale, la încheierea protocoalelor standard de 
cooperare cu serviciile  publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor pe linia 
distribuirii de cărţi de alegător şi a punerii în legalitate   a   persoanelor cu acte de 
identitate expirate şi a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;
5)colaborează cu şefii serviciilor publice comunitarea de evidenţă a persoanelor în 
vederea realizării sarcinilo privind distribuirea cărţilor de alegător şi a punerii în legalitate a 
persoanelor cu acte de identitate expirate şi a  minorilor peste 14 ani , care nu au acte de 
identitate;
6)urmăreşte şi răspunde de punerea în aplicare de către funcţionarii publici din poliţia 
locală, din  subordine,aprevederilor protocoalelor standard încheiate cu serviciile publice 
comunitare locale de evidenţă a persoanelor;
7)ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate ,întocmeşte zilnic nota cu  
principalele evenimente şi o prezintă Şefului Poliţiei Locale
8)cooperează în vederea verificării datelor cu caracter personal, cu autorităţile 
administraţiei publice centrale şi locale  competente , cu respectarea prevederilor Legii nr. 
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
9)constată contravenţiile date în competenţă şi aplică sancţiunile, potrivit legii;
10)verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor , legate de
problemele specifice   compartimentului.
11)inmaneaza cartile de alegator persoanelor la implinirea varstei de 18 ani

Compartimentul Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal, Protecția Mediului, Activitate 
Comercială:

1)constată  contravenţii în cazul  nerespectării normelor privind  executarea lucrărilor de 
construcţii şi stabilesc    măsurile necesare intrării în legalitate , în condiţiile legii;
2)verifică existenţa autorizaţiei de construire şi respectarea documentaţiei tehnice 
autorizate pentru lucrările de construcţii(locuinte,garaje,extinderi,terase,chioscuri,parcarii)
3)verifică legalitatea amplasării materialelor  publicitare si a mobilierului urban;
4)verifică şi identifică imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;
5)verifica modul de vrespectare si ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin procesele 
verbale-verbale de constatare a contraventiilor;
6)verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor , legate de 
problemele specifice   compartimentului.
7)verifică respectarea programului de lucrări privind asigurarea curăţeniei stradale de către
firmele de salubritate;
8)verifică respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la 



toaletarea spaţiilor verzi, de  către firmele abilitate;
9)verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, 
agenţii economici,  persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de 
depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor
pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a  rigolelor, a căilor de acces, a 
parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi.;
10)verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei în locurile publice si pe 
terenurile apartinand domeniului public si privat al municipiului Mangalia;
11)veghează la respectarea standardelor şi a normelor privind nivelul de zgomot şi 
poluarea sonoră;
12)verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei albiilor râurilor şi a cursurilor 
de ape ce traversează unitatea administrativ-teritorială;
g)verifica  respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi;
13)veghează la  aplicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide şi 
solide pe domeniul public,  în ape curgătoare şi în lacuri;
14)verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economici , în 
limita competenţelor specifice  autorităţilor administraţiei publice locale;
15)verifica respectarea graficului de colectare a deseurilor de catre firma abilitata prin 
contract cu Primaria Mangalia
16)verifica respectarea normelor privind curatenia in salile de spectacole,,de 
cinematografe si pe terenurile aferente acestora,precum si pe terase,locuri de 
agrement,stranduri si piscine,in piete,targuri si oboare;
17)urmaresc  pastrarea  curatenie  in  locurile  de  desfasurare  a  activitatilor  distractive,a
concertelor,a adunarilor publice in timpul desfasurari si dupa terminarea acestora;
18)verifica modul de curatenie a mijloacelor de transport la iesirea din incinta santierelor;
n)constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea prevederilor
19)constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea regulilor de 
comerţ stabilite prin lege, prin hotărâre a Guvernului ori prin hotărâre a Consiliului Local 
Mangalia
20)urmăresc dezvoltarea ordonată a comerţului şi desfăşurarea activităţilor comerciale în
locuri autorizate de primar în vederea eliminării oricărei forme privind comerţul ambulant
neautorizat;
21)controlează  respectarea  normelor  legale  privind  comercializarea  produselor
agroalimentare şi industriale în pieţe,   în târguri şi în oboare;
22)colaborează  cu   organele  de  control  sanitare,  sanitar-veterinare  şi  de  protecţie  a
consumatorilor si le sprijina în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
23) controlează modul de respectare a obligaţiilor ce revin agenţilor economici cu privire la
afişarea  preţurilor,a  categoriei  de  calitate  a  produselor  si  serviciilor,respectarea
standardelor  de  calitate,exactitatea  folosirii  cantarelor  si  a  masuratorilor  produselor
vandute;
24)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 şi tutun tiparituri sau inregistrarii audio video
cu caracter obscen;
25)verifică  modul  de  respectare  a  normelor  legale  privind  amplasarea  materialelor
publicitare  la tutun şi băuturi   alcoolice;
26)verifica activitatea de comert stradal;
27)constata contraventii si aplica sanctiunipentru incalcarea prevederilor legale mentionate
mai sus
28)verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor , legate de
problemele specifice compartimentului.



Serviciul Ordine Publică, Pază și Proximitate:

1)acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al 
Municipiului Mangalia  pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum  şi 
pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice  sau   curăţeniei localităţii;
2)intervin 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;
3)acţionează în condiţiile art.6(k) din Legea 155/2010 ,pentru depistarea persoanelor şi a 
bunurilor urmărite în  temeiul legii;
4)participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;
5)în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri 
pentru conservarea locului  faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele 
competente şi predau făptuitorul Poliţiei Municipiului  Mangalia pe bază de proces-verbal, 
în vederea continuării cercetărilor;
6)conduc la sediul Poliţiei  Municipiului Mangalia persoanele suspecte a căror identitate nu
a putut fi stabilită  , în   vederea luării măsurilor ce se impun;
7)verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor Municipiului
Mangalia,legate de  probleme specifice compartimentului;
8)ezecuta mandatele de aducere emise de organelle de urmarire penala si instantele  de 
judecata
9)execută în condiţiile legii mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi
instanţele de judecată:
10)asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti , cu ocazia executărilor silite:
11)împreună cu autorităţile competente participă la activităţi de salvare şi evacuare a 
persoanelor afectate de calamitati naturale
12)va face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea stricta a prevederilor legale;
13)indeplineste orice alte atributii stabilite pri lege;
14)verifică, în timpul serviciului, locurile şi punctele vulnerabile, existenţa şi starea 
încuietorilor, a amenajărilor  tehnice şi a sistemelor de pază şi alarmare şi  ia, în caz de 
nevoie, măsurile care se impun;
15)cunoaşte  prevederile legale privind accesul în obiective şi regulile stabilite în planurile 
de pază;
16)supraveghează ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe baza 
documentelor stabilite, să se deplaseze numai în locurile pentru care au primit 
permisiunea de acces;
17)nu părăseşte  postul încredinţat decât în situaţiile şi condiţiile prevăzute în consemnul 
postului;
18)verifică obiectivul încredinţat spre pază, cu privire la existenţa unor surse care ar putea 
produce incendii,explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-au produs, 
ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi pentru limitarea 
consecinţelor acestor evenimente şi  sesizează organele  competente;
19)în cazul săvârşirii unei infracţiuni flagrante ia măsuri de predare a făptuitorului 
structurilor  PoliţieiMunicipiului  Mangalia competente potrivit legii. Dacă făptuitorul a 
dispărut, asigură paza bunurilor, nu permite pătrunderea în  câmpul infracţional a 
altor persoane şi anunţă unitatea de poliţie competentă, întocmind  totodată proces-verbal 
cu cele constatate;
20)face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale.


