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PLAN  DE  ORDINE,  SIGURANŢĂ                                                                          
PUBLICĂ  ŞI  PAZĂ PE ANUL 2012 

AL  POLIŢIEI  LOCALE   
GURA HUMORULUI 

 
 
     Prezentul Plan de Ordine, Siguranţă publică şi Pază a fost întocmit în baza Ordinului 
Ministrului Administraţiei şi Internelor privind aprobarea Metodologiei de elaborarea Planului 
de Ordine şi Siguranţă publică al Poliţiei Locale din M.Of. 342/17.05.2011, a Legii 155/2010, 
precum şi a prevederilor din Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei 
Locale, aprobat prin H.G. 1332/2010, cât şi a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată. 
 
 
 
CAP. 1  – Situaţia operativă; 
CAP. 2  – Dispozitivele de ordine, siguranţă publică şi pază, misiunile şi  
                  zonele de responsabilitate;                                                                                                    

o Atribuţiile specifice pentru poliţiştii locali pe compartimente de   
lucru; 

o Consemne generale şi particulare ale posturilor asigurate de poliţiştii locali; 
CAP. 3 – Efectivele aflate la dispoziţie şi suportul logistic; 
CAP. 4 – Instruirea efectivelor pentru executarea activităţilor şi controlul dispozitivelor; 
CAP. 5 – Dispoziţii finale.                                                          
 
 

CAPITOLUL I 
 

                                          SITUAŢIA OPERATIVĂ 
 
 Oraşul Gura Humorului este aşezat în nord-estul ţării, într-o depresiune, cota 490 m, 
fiind înconjurat de Obcina Mare, Obcina Humorului şi Obcina Voroneţ, situat pe malul stâng  
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al râului Moldova, ce primeşte ca afluent pârâul Humor.  Oraşul este străbătut de meridianul 
de 26  longitudine estică şi paralela de 47 latitudine nordică. 
 În cadrul judeţului Suceava, oraşul Gura Humorului ocupă o poziţie centrală, fiind 
aşezat pe DN 17 Suceava - Cîmpulung Moldovenesc, arteră de circulaţie ce face legătura între 
Moldova şi Transilvania, totodată fiind traversat şi de calea ferată ce leagă estul de centrul 
ţării , respectiv municipiul Suceava de Cluj Napoca; până la Suceava sunt 36 km , până la 
Fălticeni sunt 33 km, până la C-lung Moldovenesc  sunt 38 km, iar până în oraşul Solca sunt 
32 km.  
 Oraşul Gura Humorului se întinde pe o suprafaţă de circa 17 km, respectiv 6.984 
hectare , din care 350 hectare intravilan, o suprafaţă importantă compunând fondul forestier – 
4.640 hectare, restul fiind format din terenuri arabile, păşuni, livezi, fâneţe.  
 Oraşul Gura Humorului se învecinează cu comuna Păltinoasa la est, cu comuna M-rea 
Humorului la nord-vest, cu oraşul Frasin la vest şi sud-vest, comuna Slatina la sud şi comuna 
Valea Moldovei la sud-est. 
 Populaţia oraşului este de aproximativ 15.800 locuitori din care peste 8.200 sex 
masculin şi 7.600 sex feminin din care 1.000 cetăţeni au vize de reşedinţă la care se mai 
adaugă un număr de 1.000 muncitori navetişti din comunele limitrofe şi din alte localităţi , 
care lucrează în diferite unităţi de pe raza oraşului . 
 Populaţia este formată în mare majoritate de români, alături de care mai convieţuiesc 
germani, poloni şi alte naţionalităţi (ruşi lipoveni, ucraineni, maghiari, ş.a) 
 În oraş îşi desfăşoară activitatea un număr de peste 400 societăţi comerciale cu capital 
privat, 8 societăţi cu capital de stat, 8 societăţi cu capital mixt, peste  100 de asociaţii familiale 
şi peste 80 persoane fizice autorizate să exercite acte de comerţ.  
 În oraş îşi au sediul şi îşi desfăşoară activitatea un grup şcolar, un centru şcolar, 6 şcoli 
generale, 4 grădiniţe, o casă de copii şcolari , o casă de cultură, un cămin cultural , un muzeu, 
două spitale, 3 dispensare medicale, o policlinică, 6 farmacii, 3 hoteluri, 5 instituţii financiare.  
 Pe teritoriul oraşului sunt două staţii CFR, care deservesc transportul de călători şi 
mărfuri, de asemenea există 2 pieţe agroalimentare, un bazar , un obor de animale, 4 parcuri , 
4 staţii PECO, 4 zone de agrement, pensiuni turistice şi unităţi de alimentaţie publică . 
 Pe lângă persoanele care sunt salariate la unităţile de stat şi private, mai sunt o parte 
care lucrează în gospodăriile individuale proprii, ocupându-se cu creşterea animalelor, iar alţii 
lucrează în domeniul forestier la exploatările din zonă. 
 Oraşul Gura Humorului are o reţea stradală formată din peste 180 străzi din care 
aproximativ 70 sunt modernizate, cele mai importante fiind B-dul Bucovina, strada Piaţa 
Republicii, Ştefan cel Mare, Mihail Kogălniceanu, Sfântul Mihail, Sfântul Gavril,  Mihai 
Eminescu, Ciprian Porumbescu, Pajiştei, Bogdăneasa, etc. 
 În zilele de târg ( în fiecare zi de marţi) şi în zilele de sărbători religioase, mai ales cu 
ocazia sărbătoririi hramurilor celor patru biserici, 21 mai – Sfinţii Împăraţi Constantin şi 
Elena, 29 iunie – Sfinţii Petru şi Pavel,  8 noiembrie – Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, 4 
decembrie – Sfânta Varvara  cât şi la sfârşit de săptămână, în zona de agrement Ariniş se 
concentrează un număr mare de persoane.  
 Oraşul Gura Humorului este STAŢIUNE TURISTICĂ DE INTERES NAŢIONAL 
din anul 2005, fiind reatestată în anul 2008, fapt pentru care  foarte mulţi turişti străini şi 
români vizitează monumentele istorice Voroneţ şi M-rea Humorului, de aici deplasându-se 
spre zona de nord a  Bucovinei, oraşul fiind punct de tranzit.  
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„Zilele oraşului” se sărbătoresc de regulă în primul sfârşit de săptămână din  luna iulie, 
perioadă în care în locurile stabilite pentru festivităţi se adună foarte multă lume atât din oraş 
cât şi din localităţile limitrofe. 
  

CAPITOLUL II 
 

DISPOZITIVUL DE  ORDINE, SIGURANŢĂ PUBLICĂ ŞI PAZĂ, 
ATRIBUIT POLIŢIEI LOCALE ÎN ORAŞUL GURA HUMORULUI 

 
 
 Pentru asigurarea în bune condiţii a ordinii şi liniştii publice, apărarea integrităţii fizice 
şi morale a cetăţenilor, menţinerea curăţeniei localităţii  cât şi pentru prevenirea  şi 
combaterea de infracţiuni, contravenţii şi alte fapte antisociale, în zonele şi itinerariile stabilite 
în Planul de Siguranţă, Ordine publică şi Pază, pentru care au competenţă, se organizează 
dispozitivul de siguranţă şi ordine publică cu agenţi de Poliţie Locală, după cum urmează : 
 Postul nr.1 – Post cu centrul la S.C. „NEMŢOI S.R.L. Păltinoasa – cuprinde străzile 
DN 17 şi celelalte străzi din zona industrială a oraşului. Obiective cuprinse :  
PECOPAN S.R.L, DOXAR S.R.L., ISAWI S.R.L., Staţia CFR Păltinoasa, Staţia de 
transformare 110 KV, Canton Silvic Bogdăneasa, REMAT, Staţia de sortare deşeuri, Staţia de 
asfalt;  
 Postul nr.2 – Post cu centru pe strada Zimbrului,  la bloc 100 garsoniere. Cuprinde 
străzile : B-dul Bucovina de la intersecţia cu strada Bogdăneasa până la intersecţia cu strada 
Cetăţii, strada Bogdăneasa, strada Milcov, Cetăţii, Fagului de la intersecţia cu strada 
Bogdăneasa până la strada Cetăţii. În cadrul acestui post este inclus şi cimitirul „Cetatea”. 
Acest post este verificat prin patrulare zilnică la ore diferite. Accesul în interiorul cimitirului 
este permis conform programului afişat. În afara programului afişat porţile cimitirului  se 
închid. Planificarea şi programul de lucru se poate  modifica ori de câte ori este cazul în 
funcţie de efectiv şi de situaţia operativă, la solicitarea conducerii Primăriei . 
 Postul nr.3 – Post cu centrul pe strada Lt.V.Marceanu , la Centrul de Plasament 
„George Sidorovici”- cuprinde străzile : B-dul Bucovina de la intersecţia cu strada Cetăţii 
până la intersecţia cu strada 9 Mai , Cetăţii, Stejarului, Aleea minerilor, Torentului, Vasile 
Alecsandri, Fagului, Cucului, Oituz, O.Goga, Bradului, Carpaţi, Petru Rareş, Crişan, 9 Mai, 
Lt.V.Mărceanu, Nicolae Creţu, strada Sfântul Mihail de la intersecţia cu strada Vasile 
Alecsandri până la intersecţia cu strada 9 Mai . 
 Postul nr.4 – Post cu centru pe strada Piaţa Republicii , la Spitalul orăşenesc, cuprinde 
străzile : B-dul Bucovina de la intersecţia cu strada 9 Mai până la intersecţia cu strada Piaţa 
Republicii, M-rea Humorului, de la intersecţia cu Piaţa Republicii până la intersecţia cu strada 
Mestecăniş, strada M-rea Humorului  până la intersecţia cu strada Mestecăniş, strada Sfântul 
Gavril de la intersecţia cu strada M-rea Humorului până la intersecţia cu strada Aurel Vlaicu ( 
Daniel Catargiu), Viitorului, Ion Creangă, G-ral Praporgescu, Tudor Vladimirescu, 
Mestecăniş, Avram Iancu, Aurel Vlaicu ( Daniel Catargiu) , Mihai Viteazu, Pinului. Obiective 
cuprinse : Banca „Transilvania”,  ASIROM , Hotel „Carpaţi” , agenţia CEC , agenţia LOTO, 
Corpul B al Grupului Şcolar „Alexandru cel Bun”, Casa de apă, S.C. ACET – Filiala Gura 
Humorului , S.C. NOVASAT , Hotel Best Western Bucovina , S.C. MOPAN , S.C. E-ON, 
Piaţa agroalimentară - Bazar . 
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 Postul nr.5 – Post cu centrul la băcănia de la intersecţia străzii Victoriei cu strada 
Sfânta Maria – cuprinde străzile : Sfântul Gavril de la intersecţia străzii Victoriei cu strada 
Aurel Vlaicu până la intersecţia cu strada Victoriei, strada Digului, Pr.Simion Cobilanschi , 
Dimitrie Onciu, 1907, Unirii, Crizantemelor, Orizont, Zorilor, Victoriei, Bujorului, Avântului, 
Sfânta Maria . 
 Postul nr.6 – Post cu centrul pe strada M-rea Humorului – cuprinde străzile : M-rea 
Humorului de la intersecţia cu strada Mestecăniş până la intrarea în comuna  M-rea 
Humorului, Crinului, Şoimului, Vârvata, Sulina. Obiective cuprinse: cimitirul evreiesc, 
Cantonul Silvic Vârvata, S.C.”Marcu” S.R.L. Direcţia de Servicii Edilitare.   
 Postul nr.7 – Post cu centrul în  cartierul Obor pe strada Pajiştei, cuprinde  străzile : 
Ştefan cel Mare de la podul ce traversează pârâul Humor până la intersecţia cu strada Izvorul 
Rece , strada Oborului, Pajiştei, Ana Ipătescu, Toaca(Wurzburg) . Obiective cuprinse: blocuri 
ANL, locuinţele sociale( adăpost noapte). 
 Postul nr.8 – post cu centrul pe strada Pajiştei la magazinul S.C. TICU S.R.L. – 
cuprinde străzile : Pajiştei de la intersecţia cu strada Râpa Roşie până la intersecţia cu strada 
Boureni, Bogdan Vodă, Dumitru Bubuioc, Horea, Cloşca, Robăneşti, Livada Poştei.  
Obiective cuprinse : S.C.FARES IMPEX S.R.L., magazine de cartier, biserica Sfinţii Apostoli 
„Petru şi Pavel”, Şcoala cu clasele I-IV Boureni.  
 Postul nr.9 – post cu centrul pe strada Ştefan cel Mare, la intersecţia cu strada General 
Grigorescu. Cuprinde străzile : Ştefan cel Mare de la intersecţia cu strada Izvorul Rece până la 
iesirea din oraş la staţia PECO, strada Izvorul Rece, Şipotului, Liliacului, Merilor, Florilor, G-
ral Grigorescu, Vânători, Aleea Ştefan cel Mare, Gheorghe Lazăr.  
 Postul nr.10 – Post cu centrul la Căminul Cultural Voroneţ. Cuprinde strada spre 
cartierul Voroneţ (după trecerea peste nivel de cale ferată), zona campare Voroneţ-Ariniş, 
pârtia de schi „Şoimul”, cartierul Voroneţ cu toate străzile adiacente până la M-rea Voroneţ- 
schit Brusturosu- zona cabane Brusturosu. Datorită afluenţei mari de turişti, când este necesar, 
pe lângă patrulele de jandarmi montani, zona este supravegheată şi de poliţiştii locali. Astfel, 
acest  post de asigură de regulă de către un agent în post fix (în cazul asigurării pazei la pârtia 
Şoimul) sau prin patrulare auto. Planificarea şi programul de lucru sunt stabilite în funcţie de 
efectiv şi de situaţia operativă dispusă de conducerea Primăriei .  
 Postul nr.11 – cu centrul la Staţia CFR Gura Humorului pe B-dul Castanilor, cuprinde 
străzile : strada Ştefan cel Mare pe partea stângă de la podul de peste pârâul Humor până la 
ieşirea din oraş, respectiv : gara, autogara, Direcţia de Asistenţă Socială, B-dul Castanilor, 
Gării, Ciocârliei, Luceafărului, Câmpului. 
 Postul nr.12 – Post cu centrul pe strada Ciprian Porumbescu . Cuprinde străzile: 
strada Ciprian Porumbescu, Crai Nou, Pescarilor, Pârâul Repede, George Enescu, Filaret 
Barbu, Vadului, Morii, Stadionului. Obiective cuprinse : Staţie ITP”APETREI IOAN”, S.C. 
CRMUF S.A., S.C.TEHNOUTIL, S.C.HUMOR FOREST,  STADIONUL ”TINERETULUI”, 
tabăra „Balada”. La solicitarea conducerii Clubului sportiv ce aparţine de Primăria oraşului, 
Poliţia Locală împreună cu Jandarmeria şi Poliţia Naţională poate asigura conform legilor în 
vigoare buna desfăşurare a competiţiilor sportive organizate pe stadionul „Tineretului”.  
 Postul nr.13 – Post cu centrul la Piscina acoperită – sediul administrativ Complex 
turistic „Ariniş” din Parcul Dendrologic. Cuprinde străzile: Primăverii de la podul ce 
traversează pârâul Humor până la apa râului Moldova, faleza, aleile şi celelalte clădiri din 
Parcul Dendrologic. Acest post este asigurat, de regulă, de 1 sau 2 agenţi de Poliţie Locală, 
care prin patrulare asigură toate bunurile din zonă, inclusiv piscina acoperită şi cele două 
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piscine neacoperite, sala de sport, patinoarul, terenurile de sport, sediul administrativ, 
complexul Tabăra „Balada”. Planificarea şi programul de lucru se stabileşte şi se poate 
modifica ori de câte ori este necesar, în funcţie de efectiv sau de situaţia operativă dispusă de 
conducerea Primăriei. 
 Postul nr.14 – Post cu centrul la intersecţia străzii Nicolae Bălcescu cu strada Ariniş. 
Cuprinde străzile : Primăverii, Ariniş, Sălciilor, Mihai Eminescu, Nicolae Bălcescu, Vasile 
Lupu, Dragoş Vodă, Ghiocei, Moldovei.  
 Postul nr.15 – Post cu centrul la Subunitatea  Jandarmi Montani din strada1 Mai. 
Cuprinde străzile: B-dul Bucovina de la intersecţia cu strada Parcului până la intersecţia cu 
strada Piaţa Republicii, strada Libertăţii, Parcului, Mihail Kogălniceanu, Marly, Salcâmilor, 1 
Mai, Piaţa Revoluţiei. Obiective cuprinse : Subunitatea  Jandarmi Montani, Subunităţii de 
Pompieri, Şcoala Generală nr.1, Muzeul Obiceiurilor Populare, Cooperativa Solidaritatea, 
Forumul German, Biserica Catolică, S.C. ROMANA,   S.C. DANILEVICI, S.C. SASU 
S.R.L., S.C. CIPSAVIN, Muzeul obiceiurilor din Bucovina, Catedrala ”Naşterea Maicii 
Domnului”, S.C. PECO SIMERIA, parc Central şi parcul Libertăţii. 
 Postul nr.16 – Post cu centrul  pe strada Mărăşeşti, str. Dimitrie Onciu Piaţa Obor. 
Cuprinde străzile : Parcului de la intersecţia b-dul Bucovina până la intersecţia cu   Moldovei, 
strada Luncii, Progresului , Teodor Balan, Mărăşeşti. Obiective cuprinse : PETROM S.A., 
ROSITEX, S.C. ARINA, S.C. TOMA AUTO.  
 Postul nr.17 – post cu centrul în zona industrială -  Lunca Boilor . Cuprinde străzile : 
E 576 de la intersecţia cu drumul judeţean 178 E până la podul de peste râul Moldova şi 
străzile fără nume din zona industrială. Obiective cuprinse : Staţia de epurare apă, groapa de 
gunoi a oraşului, terenuri agricole.   
 Postul nr.18 – Post situat la Direcţia de Servicii Edilitare  în subordinea Primăriei 
Gura Humorului, şi se ocupă cu tot ceea ce înseamnă înfrumuseţare şi amenajarea teritoriului 
oraşului, reparaţii, intervenţii la calamităţi, deszăpezire ş.a, fiind prevăzut cu parc auto 
corespunzător. Este situat pe strada M-rea Humorului, nr. 105, şi se învecinează la est cu 
strada M-rea Humorului- locuinţe particulare, la sud cu o locuinţă particulară, la vest cu str. 
Digului, albia pârâului Humor, iar la nord cu o altă locuinţă particulară. 
Programul de lucru pentru angajaţii D.S.E este de regulă de luni până vineri, între orele 08.00-
16.00, dar acesta poate fi modificat ori de câte ori este nevoie, din dispoziţia conducerii 
Primăriei Gura Humorului, cât şi a conducerii D.S.E. 
             Postul nr.19 – post fix de pază şi control acces situat la intrarea în Primărie dinspre 
Piaţa Republicii – intrarea A . Acest post se execută,  de regulă de luni până vineri, între 
orele 07.00-19.00, iar sâmbătă şi duminică programul se va efectua în funcţie de dispoziţiile 
date de conducerea Primăriei . În afara programului menţionat cât pe timpul nopţii sediul 
Primăriei este asigurat şi încuiat, fiind activ pe toate laturile acesteia un sistem de 
monitorizare video cu stocare de date. Atât zilele cât şi programul de lucru poate fi modificat 
ori de câte ori este necesar în funcţie de situaţia operativă dispusă de conducerea Primăriei.   
Obiectivele date în supraveghere: - toate birourile interioare ( primar, viceprimar, secretar, 
personal, juridic, contabilitate, sală de şedinţe, biroul stării civile, taxe şi impozite, beci), 
precum şi birourile care au acces din exterior cum ar fi : biroul- relaţii cu publicul, biroul 
administrativ, biroul urbanism, biroul taxe şi impozite. 
Agentul supraveghează cu atenţie atât interiorul cât şi exteriorul Primăriei pentru a nu se 
produce furturi, distrugeri ş.a. În afara programului de lucru stabilit de conducerea Primăriei,   
agentul nu permite accesul niciunei persoane în interior  sau în birourile cu acces din exterior. 
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Acest lucru se poate face doar cu aprobarea conducerii Primăriei  şi după notarea în prealabil 
în registrul special a datelor de identificare .  
 Planificarea şi programul de lucru se poate modifica ori de câte ori este necesar în 
funcţie de efectiv şi de situaţia dispusă de conducerea Primăriei. 
             Postul nr.20 – post fix de pază şi control acces situat la Centrala de Cogenerare de pe 
str.Moldovei. Acest post se execută de regulă, între orele 19.00 – 07.00, în fiecare zi. Intre 
orele 07.00 – 19.00, porţile sunt închise şi încuiate, iar periodic se fac verificări de către 
patrula mobilă a Poliţiei Locale. 
Planificarea şi programul de lucru se poate modifica ori de câte ori este necesar, în funcţie de 
efectiv  şi de situaţia dispusă de conducerea Primăriei. 
  

o Atribuţii specifice pentru poliţiştii locali pe compartimente de lucru: 
 
1.-In domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi al pazei bunurilor, Poliţia Locală are 
următoarele atribuţii: 
a) menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin Planul de Ordine şi 
Siguranţă Publică al oraşului, aprobat în condiţiile legii: 
b) menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a 
unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al oraşului, în 
zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire precum şi în alte asemenea locuri 
publice aflate în proprietatea şi/sau administrarea Primăriei oraşului sau a altor 
instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin Planul de ordine şi siguranţă publică; 
c) participă împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la 
activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori 
catastrofe, precum si de limitare şi de înlăturare a urmărilor provocate de astfel de 
evenimente; 
d) acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea  şi ocrotirea 
părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la 
încredinţarea acestora Serviciului public de asistenţă socială, în vederea soluţionării 
problemelor acestora, în condiţiile legii; 
e) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea 
legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind 
programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi 
sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, despre existenţa 
acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la 
adăpost: 
f) asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al Primarului, din instituţiile sau 
serviciile publice de interes local, la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice; 
g) participă împreună cu alte autorităţi competente la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu 
ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, 
acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau 
comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul 
public şi care implică aglomerări de persoane; 
h) asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea Primăriei oraşului sau a altor 
servicii publice de interes local, stabilite de Consiliul Local al oraşului; 
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i)constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind 
convieţuirea socială stabilită prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei 
publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă; 
j) execută, în condiţiile legii mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi 
instanţele de judecată, care arondează oraşul Gura Humorului, pentru persoanele care locuiesc 
pe raza de competenţă; 
k) participă alături de Poliţia Română, Jandarmerie şi celelalte forţe ce compun sistemul 
integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii 
stradale; 
l) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la 
mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării 
Naţionale; 
m) asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite; 
n) acordă, pe teritoriul oraşului, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în 
domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice. 
 
2.-În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, Poliţia Locală are următoarele atribuţii: 
a) asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având 
dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicule, 
exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de Legea nr.155/2010 – Legea Poliţiei 
Locale, în domeniul circulaţiei pe drumurile publice; 
b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează neregulile constatate 
privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă 
asistenţă în zonele unde se aplică aceste marcaje rutiere; 
c) participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor 
fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, 
grindină, polei şi alte asemenea fenomene pe drumurile publice; 
d) participă împreună cu structurile teritoriale ale Poliţiei Române la asigurarea măsurilor de 
circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni 
de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural artistice, sportive, 
religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoră pe 
drumul public şi implică aglomerări de persoane; 
e) sprijină unităţile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în 
cazul transporturilor speciale şi a celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă; 
f) acordă sprijin structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru 
asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului; 
g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime paza locului acestor accidente şi ia primele 
măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi 
dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară; 
h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, 
staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de 
ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar; 
i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa 
maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale 
de oprire conducătorilor acestor vehicule; 
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j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, 
biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală; 
k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare 
la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi 
pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru 
persoanele cu handicap; 
l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate 
pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al Primăriei; 
m) cooperează cu structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea 
deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau 
al autovehiculelor abandonate pe domeniul public. 
 
3.- În domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal, Poliţia Locală are 
următoarele atribuţii: 
a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie 
de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu; 
b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de 
executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale; 
c)  verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice 
altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de 
desfăşurare a activităţii economice; 
d) participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a construcţiilor  efectuate fără 
autorizaţie pe domeniul public sau privat al Primăriei ori pe spaţii aflate în administrarea 
autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, 
prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la 
aceste operaţiuni specifice; 
e) constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţii privind disciplina în 
domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele verbale de 
constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de 
specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după 
caz, primarului oraşului Gura Humorului, pe a cărui rază de competenţă s-a săvârşit 
contravenţia sau persoanei împuternicită de acesta. 
 
4.-În domeniul protecţiei mediului Poliţia Locală are următoarele atribuţii: 
a) controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi 
depozitare a deşeurilor menajere şi industriale; 
b) sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente, cazurile de nerespectare a 
normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică; 
c) participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor; 
d) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al primăriei sau pe spaţii 
aflate în administrarea primăriei ori a altor instituţii publice de interes local şi aplică 
procedurile legale pentru ridicarea acestora; 
e) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau a cuvetelor acestora; 
f) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, 
îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor; 
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g) verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoanele fizice sau 
juridice, potrivit legii; 
h) verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în 
conformitate cu graficele stabilite; 
i) verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale Primăriei, sesizările cetăţenilor 
privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a 
celor de gospodărire a localităţii; 
j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice 
realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)-i), stabilite în sarcina autorităţior administraţiei 
publice locale. 
 
5.-În domeniul activităţii comerciale, Poliţia Locală are următoarele atribuţii:  
a) acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a 
activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de Primărie; 
b) 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; 
c) 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: 
d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios; 
e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a 
locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice; 
f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare a 
operatorilor economici; 
g) identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al Primăriei 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; 
h) verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte 
normative în competenţa autorităţilor publice locale; 
i) cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar şi de protecţie a consumatorilor 
în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora; 
j) verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea 
preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente 
încazul în care identifică nereguli; 
k) verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de 
comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;       
l) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice 
realizării atribuţiilor prevăzute la literele a)-J), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei 
publice locale. 
 
6.-În domeniul evidenţei persoanelor, Poliţia Locală are următoarele atribuţii: 
a) înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani; 
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b) cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor 
date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unor 
atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; 
c) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind 
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor 
pe care le au persoanele prevăzute la art.37 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea 290/2005, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
d)cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în 
legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârsta de peste 14 ani, 
care nu au acte de identitate. 

 
 

CONSEMNELE GENERALE ŞI PARTICULARE ALE POSTURILOR 
ASIGURATE CU PAZĂ DE POLIŢIŞTII LOCALI 

 
-Intrarea agentului în serviciu se va face cu 15 minute înainte de ora stabilită în planificare, 
semnează de intrare în registrul special destinat şi preia materialele din dotare. În cazul în care 
acesta execută serviciul împreună cu alte forţe de ordine, se va prezenta la sediul Poliţiei 
locale cu 30 minute înainte de începerea programului pentru a participa la şedinţa de instruire. 
- Se va prezenta la serviciu în condiţii corespunzătoare fizice şi psihice, pentru îndeplinirea 
îndatoririlor ce îi revin, să nu consume băuturi alcoolice atât înainte cât şi pe timpul 
serviciului; 
-La intrarea în post agentul este obligat să verifice punctele vulnerabile cu privire la existenţa 
şi starea încuietorilor, amenajărilor tehnice şi a sistemelor tehnice de pază şi alarmare şi să ia 
în caz de nevoie măsurile ce se impun . 
-Să cunoască prevederile legale privind accesul în obiective şi regulile stabilite în Planul de 
ordine, siguranţă publică şi pază;;  
-Să urmărească persoanele cărora li s-a permis accesul în obiectiv, pe baza documentelor 
stabilite , pentru ca acestea să se deplaseze numai în locurile pentru care au primit 
permisiunea de acces ; 
-Să nu părăsească postul încredinţat, decât în situaţia în care sprijină agenţii din posturile 
învecinate ori organele de poliţie în rezolvarea unor evenimente produse pe raza postului său.   
-Să verifice 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, să 
ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi bunurilor şi pentru limitarea consecinţelor 
acestor evenimente, să sesizeze organele competente. In cazul constatării unei infracţiuni 
flagrante să ia măsuri de reţinere a făptuitorului, de predare acestuia organelor de poliţie, iar 
dacă acesta a dispărut să asigure paza bunurilor, să nu permită  pătrunderea în câmpul 
infracţional şi să anunţe poliţia oraşului, întocmind totodată proces verbal cu cele constatate. 
-Să constate contravenţiile date în competenţă şi să încheie procesele verbale de contravenţie, 
potrivit legii. 
-Agenţii pot face uz de armamentul şi muniţia din dotare, dacă situaţia o impune, strict numai 
cu respectarea prevederilor legale.  
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-Menţine ordinea şi liniştea publică, previne şi combate comiterea de infracţiuni stradale, 
previne sustragerile din unităţi şi furturile de /şi din autovehicule. 
-Agenţii vor face legitimări de persoane, controlul bagajelor persoanelor suspecte, în 
condiţiile legii, dând dovadă de tact şi orientare pentru a nu depăşi limita legii şi de a deveni 
ei înşişi victimă sau parte vătămată în cazul ultrajului, aplicând ferm şi exigent cunoştinţele şi 
metodele tactice învăţate în concordanţă cu  legislaţia în vigoare. 
-Să folosească conform legii toate mijloacele din dotare ( tomfă, cătuşe, spray iritant 
lacrimogen, staţie emisie –recepţie, telefon mobil) ;  
-Să dea dovadă de vigilenţă, comportare corectă şi civilizată, mult tact şi solicitudine în 
relaţiile cu cetăţenii, să le rezolve  în limitele legale şi potrivit competenţei sale sesizările şi 
reclamaţiile ;  
-Să raporteze imediat evenimentele care se produc în zona postului său şi să solicite sprijin 
pentru soluţionare ;  
-Agentul nu are voie să  încredinţeze arma nici unei persoane ;  
-Să nu întreprindă acţiuni care nu au legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;  
-Să nu poarte discuţii cu cetăţenii în afară de cele impuse de natura serviciului ; 
-Să nu doarmă în timpul serviciului şi să nu încredinţeze paza postului altei persoane;  
-Să nu părăsească postul înainte de ora stabilită prin consemn sau înainte de a fi schimbat 
atunci când serviciul de pază şi ordine se execută pe mai multe schimburi   
-Să nu poarte uniforma din dotare şi celelalte mijloace, decât pe timpul executării serviciului ;  
-La ieşirea din post comunică după caz, celui care ia în primire postul, evenimentele ce au 
avut loc, făcând menţiuni despre acestea în raportul de predare –primire a serviciului ;  
-La ieşirea din post să predea armamentul şi muniţia la poliţia oraşului iar celelalte documente  
şi materiale aflate asupra sa, agentului de serviciu la permanenţă;  
-Să execute şi alte sarcini în funcţie de situaţia operativă din zona de competenţă. 
 
 

CONSEMNELE PARTICULARE ALE POSTURILOR: 
 
 

1. Consemnele particulare ale posturilor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17; 

Posturile de mai sus se vor acoperi în funcţie de posibilităţi şi necesităţi, în raport cu efectivul 
de agenţi şi de situaţia operativă ordonată de Primarul oraşului. 
Agentul Poliţiei Locale execută următoarele :  
-la intrarea în serviciu verifică modul cum sunt asigurate obiectivele aflate în zona de 
responsabilitate ;  
-opreşte, legitimează şi efectuează controlul bagajelor persoanelor care sunt suspecte ; 
-face uz de armamentul din dotare numai în cazurile şi condiţiile strict prevăzute de lege;  
-foloseşte în condiţiile legii mijlocele din dotare (cătuşe, tomfă, spray iritant lacrimogen), 
întocmind totdeauna raport de folosire a acestora; 
-menţine ordinea şi liniştea publică  şi veghează la păstrarea curăţeniei în postul încredinţat 
spre pază;  
-previne şi combate comerţul stradal neautorizat şi ia măsuri de sancţionare, conform legii, a 
celor care au săvârşit astfel de fapte ;  
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-predă organelor de poliţie persoanele ce au comis infracţiuni în raza postului său, întocmind 
raport de predare primire persoane ;  
-previne furtul de (şi din ) autovehicule , executând supravegheri în parcări sau în alte locuri ;  
-acordă sprijin organelor de poliţie la solicitarea acestora;  
-în cazul unor evenimente deosebite anunţă conducerea Poliţiei Locale, a Primăriei oraşului, 
Jandarmeria, Poliţia oraşului şi celelalte organe competente ;  
-la ieşirea din serviciu raportează în scris evenimentele petrecute, predă materialele din dotare 
şi semnează de ieşire din serviciu . 
-agenţii Poliţiei Locale pot asigura împreună cu efective ale Jandarmeriei şi Poliţiei Naţionale, 
ordinea şi buna desfăşurare a competiţiilor sportive organizate pe stadionul orasului. 
Programul va fi comunicat conducerii Poliţiei Locale cu cel puţin 48 de ore înainte de 
desfăşurare şi va fi înaintat imediat şi celorlalte forţe participante. Agenţii Poliţiei Locale vor 
fi prezenţi pe stadion, pentru intrarea în dispozitiv, cu 1 oră înainte de începerea competiţiei 
sportive şi vor pleca după ce toate persoanele au părăsit locaţia. Pe perioada competiţiei 
sportive, agenţii Poliţiei Locale vor asigura protecţia jucătorilor, arbitrilor dar şi a persoanelor 
din tribune. În caz de incidente majore, se solicită şi sprijinul efectivelor poliţiei şi 
jandarmeriei aflate în zonă. La terminarea misiunii, agenţii Poliţiei Locale vor întocmi un 
raport cu activitatea desfăşurată. 

 
2. Agenţii Poliţiei Locale care asigură paza şi ordinea la pârtia de schi „Şoimul” (Postul 
nr.10), vor executa următoarele: 
-se vor prezenta la serviciu cu cel puţin 15 minute înainte de ora stabilită în planificare, pentru 
a semna în registrul de intrări-ieşiri, pentru a-şi ridica materialele din dotare( armament, 
tomfă, spray iritant lacrimogen, telefon mobil de serviciu) şi pentru a se informa despre 
evenimentele petrecute în serviciul anterior; 
-verifică modul cum sunt asigurate clădirile avute în pază, starea uşilor, geamurilor, utilajelor, 
a tehnicii specifice, a stâlpilor de iluminat; 
-asigura paza şi ordinea atât în clădirile aferente, cât şi pe pârtia „Şoimul”; 
-nu permit accesul niciunei persoane pe pârtia de schi, fără echipament adecvat (schiuri, 
snowboard); interzice accesul cu sănii sau cu alte autovehicule, în zona pârtiei, indiferent de 
marcă sau capacitate cilindrică, gen ATV sau snowmobile. Excepţie fac doar echipele 
Salvamont, Asistenţă medicală, Jandarmeria montană, Poliţia Locală şi Poliţia oraşului; 
-asigură securitatea tuturor bunurilor de utilitate publică aflate în zonă: clădiri, garduri, stâlpi 
iluminat, bănci, coşuri de gunoi, utilaje, tehnică specifică; 
-nu permit accesul niciunei persoane străine în zona telescaun, pârtie, tunuri de zăpadă, clădiri 
tehnice şi administrative, după terminarea programului stabilit şi afişat; 
-patrulează permanent în zona de responsabilitate, executând supravegheri în locuri diferite, 
pentru a surprinde persoanele care încearcă să distrugă, să fure sau să se abată de la regulile 
impuse de administratorul pârtiei; 
-pot să constate şi să sancţioneze contravenţii, în limita competenţei acordate, iar pentru alte 
fapte persoana va fi reţinută şi predată patrulelor Jandarmeriei montane sau ale Poliţiei 
oraşului; 
-folosesc în condiţiile legii materialele din dotare: cătuşe, tomfă, spray iritant lacrimogen; 
-folosesc armamentul şi muniţia strict în condiţiile prevăzute de Legea 295/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind regimul armelor şi muniţiilor; 
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-acordă sprijinul Jandarmeriei montane sau agenţilor de poliţie aflaţi în zonă, la solicitările 
acestora; 
-în caz de evenimente deosebite, dacă este cazul, agenţii Poliţiei Locale vor cere sprijinul 
Dispeceratului Jandarmeriei Gura Humorului, Poliţiei oraş Gura Humorului, prin telefonul 
mobil de serviciu, anunţând totodată şi Şeful Poliţiei Locale; 
-la ieşirea din serviciu, agenţii Poliţiei Locale predau materialele din dotare pe bază de proces 
verbal, semnează în registru şi raportează evenimentele deosebite, petrecute pe timpul 
programului de lucru. 
Postul de mai sus se va acoperi în funcţie de posibilităţi şi necesităţi în raport cu efectivul de 
agenţi şi de situaţia operativă ordonată de Primarul oraşului. 

 
3. Agenţii Poliţiei Locale care asigura paza şi ordinea Complexul Ariniş – piscină (Postul 
nr.13), vor efectua următoarele:    
-se vor prezenta la serviciu cu cel puţin 15 minute înainte de ora stabilită în planificare, pentru 
a semna în registrul de intrări-ieşiri, pentru a-şi ridica materialele din dotare( armament, 
tomfă, spray iritant lacrimogen, telefon mobil de serviciu) şi pentru a se informa despre 
evenimentele petrecute în serviciul anterior; 
-verifică modul cum sunt asigurate clădirile avute în pază, starea uşilor, geamurilor, a tehnicii 
specifice, a stâlpilor de iluminat; 
-nu permite accesul cu autoturisme, motociclete, ATV-uri, ş.a pe aleile din parc; 
-verifică ca atât poarta metalică dinspre str. Primăverii cât şi bariera dinspre str. C. 
Porumbescu să fie permanent închise şi încuiate; 
-pot să constate şi să sancţioneze contravenţii, în limita competenţei acordate, iar pentru alte 
fapte persoana va fi reţinută şi predată patrulelor Jandarmeriei montane sau ale Poliţiei 
oraşului; 
-folosesc în condiţiile legii materialele din dotare: cătuşe, tomfă, spray iritant lacrimogen; 
-folosesc armamentul şi muniţia strict în condiţiile prevăzute de Legea 295/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind regimul armelor şi muniţiilor; 
-acordă sprijinul Jandarmeriei montane sau agenţilor de poliţie aflaţi în zonă, la solicitările 
acestora; 
-în caz de evenimente deosebite, dacă este cazul, agenţii Poliţiei Locale vor cere sprijinul 
Dispeceratului Jandarmeriei Gura Humorului, Poliţiei oraş Gura Humorului, prin telefonul 
mobil de serviciu, anunţând totodată şi Şeful Poliţiei Locale; 
-la ieşirea din serviciu, agenţii Poliţiei Locale predau materialele din dotare pe bază de proces 
verbal, semnează în registru şi raportează evenimentele deosebite, petrecute pe timpul 
programului de lucru. 
Posturile de mai sus se vor acoperi în funcţie de posibilităţi şi necesităţi în raport cu efectivul 
de agenţi şi de situaţia operativă ordonată de Primarul oraşului. 

 
4. Consemnul particular al postului 18 : 

-asigură paza întregului perimetru, nepermitând accesul persoanelor străine ; 
-asigură paza bunurilor, clădirilor, utilajelor şi mijloacelor auto ce aparţin Primăriei oraşului-
Direcţia de Servicii Edilitare, parcate în zona de responsabilitate ; 
-execută control acces în obiectiv şi notează în registrul special de intrări - ieşiri  mişcarea 
auto şi de personal; 
-opreşte, legitimează şi efectuează controlul bagajelor persoanelor suspecte; 
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-verifică punctele vulnerabile din obiectiv( împrejmuiri, birouri, secţii de lucru, ateliere) 
pentru a nu rămâne instalaţii în funcţiune sau alte instalaţii sub tensiune; 
-nu permite ieşirea autovehiculelor ce aparţin Direcţiei de Servicii Edilitare fără aprobarea 
conducerii, în afara orelor de program, respectiv de luni până vineri între orele 08.00-16.00 ; 
-nu permite personalului angajat să introducă sau să consume băuturi alcoolice în incinta 
obiectivului; 
-asigură respectarea normelor PSI pe perimetrul postului; 
-raportează imediat şefilor ierarhici toate deficienţele pe linie de asigurare a pazei, precum şi 
evenimentele de pe timpul serviciului; 
-agentul de pază va efectua serviciul de pază prin patrulare în incinta obiectivului, ţinând 
legătura cu şeful ierarhic prin telefonul de serviciu; 
-La ieşirea din serviciu agentul de pază va raporta problemele deosebite constatate, şefului 
ierarhic şi va întocmi un raport scris privind activitatea desfăşurată; 
Accesul în obiectiv se face doar cu aprobarea conducerii D.S.E.,numai după înregistrarea în 
registrul special destinat. În afara programului de lucru stabilit, agentul de pază nu permite 
accesul niciunei persoane în perimetrul obiectivului. Aceasta se poate face doar cu acceptul 
conducerii D.S.E sau a Primăriei Gura Humorului. Agentul de pază notează în registrul de  
intrări ieşiri toate deplasările de autovehicule şi utilaje din şi în incinta obiectivului. 
Agentul de pază ţine legătura permanent cu şeful ierarhic, precum şi în caz de nevoie cu 
subunitatea de pompieri şi cu Staţia de salvare a Spitalului orăşenesc. Aceasta se face prin 
telefonul fix montat în cabina postului, sau prin telefonul mobil de serviciu. 
În cazul producerii de incidente deosebite agentul de pază va folosi mijloacele de intervenţie 
din dotare, cu respectarea strictă a prevederilor legale în vigoare şi a instructajelor efectuate. 
Când situaţia apărută nu poate fi rezolvată de către agentul de pază, acesta va solicita sprijinul 
patrulelor de poliţişti locali aflate pe raza oraşului, patrulelor de jandarmi sau poliţia 
naţională, telefonic sau în direct, cu sprijinul cetăţenilor de bună credinţă, raportând imediat 
şefilor săi ierarhici, ai D.S.E şi Primăriei Gura Humorului, cele întâmplate şi măsurile luate. 

 
5. Consemnul particular al posturilor 19 şi 20 : 

 
-asigură paza clădirii şi bunurilor Primăriei cât şi a Centralei de Cogenerare ;  
-contribuie la menţinerea ordinii şi liniştii publice în zona postului şi ia măsurile legale 
împotriva celor care încalcă legea;  
-execută controlul acces în obiectiv şi notează în registrul special persoanele care au intrat ;  
-urmăreşte ca persoanele sosite în interes de serviciu sau pentru alte probleme să se deplaseze 
numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces; 
-opreşte, legitimează şi efectuează controlul bagajelor şi al persoanelor care sunt suspecte;  
-notează în registrul special, salariaţii Primăriei care se deplasează în teren pe timpul 
programului ;  
-nu părăseşte postul încredinţat decât atunci când se impune acest lucru, fără a înceta 
supravegherea acestuia ; 
-acordă sprijin organelor de poliţie în diferite situaţii la solicitarea acestora; 
-asigură respectarea normelor PSI şi de Protecţie a muncii în perimetrul postului ;  
-nu permite staţionarea autovehiculelor în faţa Primăriei, decât a celor autorizate ;  
-raportează cu formula regulamentară conducerii Primăriei, la începerea programului 
evenimentele din timpul serviciului sau ori de câte ori situaţia o impune ;  
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-nu permite accesul în interiorul Primăriei sau Centralei de Cogenerare, nici unei persoane 
aflată în stare de ebrietate sau sub influenţa băuturilor alcoolice, indiferent unde solicită să 
meargă ;  
-nu permite accesul în incinta Centralei de cogenerare a niciunei persoane, fără a se anunţa în 
prealabil conducerea Poliţiei Locale cât şi conducerea Primăriei. Nu se permite scoaterea de 
materiale din incinta centralei de cogenerare, fără anunţarea  şefului Poliţiei Locale cât şi a 
compartimentului  termie al Primăriei. 
-verifică modul de asigurare a birourilor şi a celorlalte încăperi, anexe din incinta Primăriei, 
dar şi cele cu acces de afară (Birou Taxe – Impozite, Registrul agricol, Urbanism, Birou 
Relaţii cu Publicul, Serviciul Administrativ) ; 
-constată şi sancţionează contravenţii în limita competenţei. Pentru alte fapte sau infracţiuni 
persoana va fi reţinută şi predată organelor de poliţie a oraşului, pe bază de proces verbal; 
-folosesc în condiţiile legii materialele din dotare ( cătuşe, tomfe, spray iritant lacrimogen); 
-folosesc armamentul şi muniţia strict în condiţiile prevăzute de Legea 295/2004 cu 
modificările şi completările ulterioare;  
-acordă sprijinul organelor de poliţie al oraşului la solicitarea acestora;  
-în caz de evenimente deosebite, dacă este cazul, agenţii vor cere sprijinul celorlalte patrule 
stradale prin staţia radio sau prin telefon mobil ;  
-la ieşirea din serviciu predă obiectivul pe bază de proces verbal agentului care intră în 
serviciu, menţionând toate evenimentele care au avut loc pe timpul serviciului acestuia .  

 
Programul de lucru al poliţiştilor locali este permanent, în funcţie de solicitările conducerii 
Primăriei oraşului Gura Humorului, de luni până duminică inclusiv, cu asigurarea celor două 
zile libere pe săptămână cât şi a  numărului lunar de ore de lucru stabilite conform legii. 
 
Poliţiştii locali care au permis de conducere cu categoriile corespunzătoare, din dispoziţia 
şefului de serviciu pot conduce pe perioada programului de lucru stabilit, autovehiculele 
Poliţiei Locale Gura Humorului. Acestea vor fi corespunzătoare din punct de vedere tehnic şi 
al asigurărilor. Şoferii vor respecta legislaţia în vigoare privind circulaţia pe drumurile publice 
şi vor fi direct răspunzători pentru eventualele accidente produse din vina lor. 
La solicitare poliţiştii locali pot executa misiuni în comun cu Poliţia Naţională, Jandarmeria, 
Poliţia de Frontieră, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Garda Financiară, 
servicii de urgenţă, Garda de Mediu, ş.a şi au încheiate protocoale de cooperare în acest sens. 
 

 
CAPITOLUL III 

 
EFECTIVELE AFLATE LA DISPOZIŢIE ŞI  SUPORTUL LOGISTIC 

 
     Ca efective menţionăm 8 poliţişti locali sunt implicaţi în misiuni de menţinere a ordinii şi 
siguranţei publice, circulaţie rutieră, comercial, evidenţa populaţiei, disciplină în construcţii şi 
mediu la nivelul oraşului Gura  Humorului, iar restul de 10 poliţişti locali efectuează serviciul 
de pază. Aceştia sunt dotaţi cu mijloace specifice, respectiv tomfe, cătuşe, sprayuri iritant 
lacrimogene, telefoane mobile de serviciu şi două autoturisme pentru patrulare.    
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MODUL DE ACŢIUNE AL AGENTULUI ÎN DIFERITE SITUAŢII 
 
 
 Rezolvarea unor situaţii ce se pot ivi la un moment dat în timpul executării serviciului 
se va face prin folosirea mijloacelor din dotare ( cătuşe, spray iritant-lacrimogen, tomfă, 
telefon mobil, tehnici de autoapărare, armament) toate acestea cu respectarea strică a 
prevederilor legale în vigoare şi a instructajelor efectuate de către şefii ierarhici pe linie 
profesională şi care au fost luate la cunoştinţă de tot efectivul pe bază de semnătură. 
 Când situaţia creată nu poate fi rezolvată de agentul de Poliţie Locală, acesta va 
solicita sprijinul patrulelor stradale ale Poliţiei Locale, Poliţiei naţionale, sau Jandarmeriei, 
telefonic sau direct, cât şi cetăţenilor de bună credinţă, raportând de îndată şefilor ierarhici de 
cele întâmplate şi măsurile luate. 
 
       
 

MĂSURI PENTRU ASIGURAREA SECURITĂŢII, PĂSTRĂRII ŞI 
TRANSPORTULUI DE VALORI MONETARE 

 
 
 Atunci când situaţia impune, la solicitarea conducerii Primăriei, agenţii Poliţiei Locale 
vor însoţi casiera Primăriei, pe traseul stabilit înainte de plecare, pentru asigurarea 
transportului de valori monetare de la şi până la locul de ridicare, depunere sau plată. 
Transportul se poate face pedestru sau cu autoturismele Poliţiei Locale, pe traseul cel mai 
scurt. Agenţii vor respecta regulile stabilite pe această linie, referitor la paza şi asigurarea 
transportului de valori monetare, respectându-se întocmai prevederile Legii 333/2003 rep. 
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,  pentru asigurarea 
tuturor condiţiilor în cazul transportului de valori.   

 
 

CAPITOLUL IV 
 

INSTRUIREA EFECTIVELOR ŞI CONTROLUL DISPOZITIVELOR 
 

Pentru buna desfăşurare a activităţii de ordine, siguranţă publică şi pază, poliţiştii locali sunt 
instruiţi săptămânal sau ori de câte ori este necesar, conform tematicii de pregătire 
profesională sau zilnic, înainte de intrarea în serviciu, de către şeful de subunitate sau altă 
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persoană desemnată. Instruirea se desfăşoară la sediile Poliţiei Locale sau în alte locuri ce au 
legătură cu locul de efectuare a serviciului.  
Dreptul de control asupra modului de executare a serviciului de către angajaţii Poliţiei Locale 
îl au :  

- PRIMARUL oraşului Gura Humorului ; 
- Şeful Poliţiei Locale Gura Humorului. 

Sprijinirea şi îndrumarea activităţii personalului Poliţiei Locale se va efectua de către 
conducerea Primăriei, a Poliţiei Locale, Poliţiei Naţionale şi Jandarmeriei oraşului. 
 
                                                              
 

CAPITOLUL V 
 

DISPOZIŢII FINALE 
 
     Informările reciproce cu privire la evoluţia situaţiei operative între structurile de Poliţie 
Locală şi celelalte instituţii participante la activităţile de menţinere a climatului de ordine şi 
siguranţă publică, se realizează ori de câte ori este necesar sau situaţia o impune. Colaborarea 
este foarte bună cu toate structurile din Jandarmerie, Poliţie naţională şi I.S.U., sprijinul 
reciproc fiind maxim ori de câte ori este necesar. 
     În cazul posturilor acoperite cu pază de către agenţi ai Poliţiei Locale, se vor lua 
următoarele măsuri cu caracter permanent : 

- Asigurarea iluminatului de siguranţă pe timpul nopţii în cadrul Primăriei                         
Gura Humorului ;  

- Asigurarea unui iluminat corespunzător pe raza tuturor posturilor mai sus 
menţionate . 

- Asigurarea tehnicii de comunicaţie în stare bună de funcţionare, respectiv a 
telefoanelor fixe şi mobile de serviciu. 

Salariaţii care lucrează în cadrul serviciilor din Primărie,  trebuie să predea pe bază de proces 
verbal de predare-primire bunurile şi materialele care rămân în spaţii libere, pentru ca agentul 
să poată asigura integritatea şi siguranţa acestora. 
La prezentul Plan de siguranţă, ordine publică şi pază se anexează şi harta oraşului                     
Gura Humorului. 

 
 
 
 
                                           ÎNTOCMIT, 

Comisia locală pentru ordine publică :  
                         PREȘEDINTE : MARIUS IOAN URSĂCIUC ___________ 

 
                                       MEMBRII       : HUNEA MIHAI                     ____________ 
           RADU DANIEL CĂTĂLIN   _____________                             
                      NECHITOAIA DAMIAN      _____________ 
                                                       CIOCOIU MIHAIL                _____________ 
           GRÂUL DORU PETRU         _____________ 
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                                                                  LAZĂR GHEORGHE            ______________ 
 
  
 
 
 


