
Atribuţiile postului: 

 

 organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului din cadrul Serviciului 

Poliției Locale privind asigurarea pazei bunurilor, participarea la apărarea ordinii și liniștii publice, a 

vieții și integrității persoanelor; 

 urmărește ca in planurile de paza sa se prevadă toate punctele vulnerabile pătrunderii in 

obiectiv, amenajările tehnice necesare, sistemele de alarmare împotriva efracției, obligativitatea cu 

privire la menținerea lor in stare de funcționare si răspunderea concreta in cazul nerealizării lor; 

 asigura cunoașterea si aplicarea întocmai de către polițiștii locali din cadrul Serviciului 

Politiei Locale a prevederilor legale ce reglementează activitatea de paza, asigurarea ordinii si liniștii 

publice, regulile de conviețuire sociala, integritatea corporala a persoanelor, curățenia si comerțul 

stradal si a normelor de protecție a muncii; 

 conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, in conformitate cu tematica 

stabilita; 

 stabilește reguli cu privire la predarea-primirea armamentului si muniției, portul si folosirea 

acestora in timpul serviciului, precum si întreținerea si asigurarea deplinei lor securități când nu se afla 

asupra personalului; 

 analizează trimestrial activitatea personalului din subordine; 

 întreprinde masuri eficiente pentru ca întregul personal sa execute corespunzător sarcinile ce 

ii revin, sa aibă o comportare civilizata, sa respecte regulile disciplinare stabilite, propunând 

recompense si sancțiuni corespunzătoare. 

 coordonează activitatea de evidentă, aprovizionare,  repartizare, întreținere,  păstrare în 

condiții de siguranță, precum şi gestionarea, manipularea, verificarea, controlul armamentului letal şi 

neletal şi a muniției din dotare; 

 urmărește modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distinctive de 

ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora; 

 întreprinde măsuri de aprovizionare şi menținere în stare de funcționare a aparaturii de pază 

şi alarmare, radiocomunicații şi a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază şi ordine; 

 este obligat să sprijine propunerile şi inițiativele motivate ale personalului din subordine, în 

vederea îmbunătățirii activității poliției locale în care își desfășoară activitatea, precum şi a calității 

serviciilor publice oferite cetățenilor. 

   coordonează activitatea de aprovizionare, repartizare, întreținere si păstrare, in condiții de 

siguranța, a armamentului si muniției din dotare; 

 urmărește modul de echipare a personalului cu uniforme si însemnele distinctive de 

ierarhizare, repartizarea si utilizarea corespunzătoare a acestora; 

 întreprinde masuri de aprovizionare si menținere in stare de funcționare a aparaturii de paza 

si alarmare, radiocomunicații si a celorlalte amenajări destinate serviciului de paza si ordine; 

 analizează activitatea desfășurată de polițiștii locali pe linia ordinii şi liniștii publice , a 

circulației rutiere , inspecției în construcții , controlului comercial şi protecției mediului şi  ia masuri 

de îmbunătățire a acesteia; 

 organizează si executa controale tematice si inopinate asupra modului cum sunt îndeplinite 

atribuțiile de serviciu de către polițiștii locali ; 

 organizează sistemul de alarmare a personalului in cazuri deosebite; 

 conduce autoturismul de serviciu pentru îndeplinirea atribuțiilor funcționale; 

 asigură informarea operativă a Consiliului Local Mediaș, a structurii teritoriale 

corespunzătoare a Poliției Române, precum și a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite 

ce au loc în cadrul activității poliției locale; 

 îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către Primarul municipiului Mediaș și prin lege. 

 


