PRIMĂRIA COMUNEI PĂUNEȘTI
JUDEȚUL VRANCEA

Atribuțiile postului corespunzător funcției contractuale de guard, Compartimentul Poliție
Locală din aparatul de specialitate al primarului comunei Păunești, județul Vrancea
Responsabilităţi/sarcini:
- să reprezinte cu demnitate, cu eleganță și fermitate instituția și interesele ei,
precum și pe cele ale beneficiarilor;
- să se încadreze riguros în graficul, disciplina și ritmul programului de lucru și de
pregătire, care i-au fost stabilite, la specificul activității prestate și în colectivul de
muncă din care face parte;
- să nu admită compromisul și să fie apt să prevină comiterea actului infracțional;
- să cunoasca locurile și punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului pentru a
preveni producerea oricăror fapte de natură sa aducă prejudiciu unităților păzite;
- să păzească obiectivul, bunurile și valorile primite în pază și să asigure integritatea
acestora;
- să oprească și să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au
săvârșit infracțiuni sau alte fapte ilicite în zona pazită, iar în cazul infrațiiunilor
flagrante, să oprească și să predea poliției pe făptuitor, bunurile sau valorile care
fac obiectul infracțiunii sau altor fapte ilicite, luând măsuri de conservareș și paza
lor, întocmind totodată un proces verbal despre luarea acestor masuri;
- sa înștiințeze de îndată conducerea unității și pe șeful său ierarhic despre
producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului și despre măsurile
luate;
- să poarte uniforma și însemnele distinctive numai în timpul serviciului;
- să nu se prezinte la serviciu sub influența băuturilor alcoolice și nici să nu
consume astfel de băuturi în timpul serviciului;
- să nu absenteze fără motive temeinice și fără să anunțe, în prealabil, conducerea
instituției despre aceasta;
- să execute întocmai dispozițiile șefilor ierarhici și să fie respectuos în raporturile
de serviciu;
- să execute în raport cu serviciul paza obiectivului, bunurile sau valorile păzite,
orice alte sarcini care i-au fost încredințate potrivit planului de pază.
Atribuțiile postului
1. Menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de
ordine şi siguranţă publică al unităţii administrativ - teritoriale, aprobat în condiţiile legii;
2. 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 unităţii
administrativ - teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire,
precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea
unităţilor administrativ - teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local,
stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;
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3. 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 şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate
de astfel de evenimente;
4. 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;
5. 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;
6. Asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului din
instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni
specifice;
7. 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;
8. Asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unităţii administrativ teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor
servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local al Comunei Păunești;
9. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale
privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor
administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de
competenţă;
10. Execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire
penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea administrativ - teritorială, pentru
persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
11. 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;
12. 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;
13. Asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor
silite;
14. Acordă, pe teritoriul unităţii administrativ - teritoriale, sprijin imediat, structurilor
competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;
15. Să cunoască locurile și punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a
preveni producerea oricăror fapte de natură să aduca prejudicii unităților păzite;
16. Să păzească obiectivul, bunurile și valorile nominalizate în planul de pază si să
asigure integritatea acestora;
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17. Să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale și cu
dispozițiile interne;
18. Este însărcinat cu paza Primăriei și a clădirilor anexe pe timp de noapte, a
autovehiculelor sau a altor echipamente existente pe platforma unității;
19. Să facă inspecția periodică a clădirilor și facilităților și să le protejeze împotriva
furtului, avariei, dezastrelor naturale sau provocate;
20. În caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere și de salvare a persoanelor, a
bunurilor și a valorilor, să sesizeze pompierii și să anunțe conducerea unității și poliția.
21. Să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor și de evacuare a bunurilor și a
valorilor în caz de dezastre;
22. Să sesizeze poliția în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul
unității;
23. Respectă procedurile de urgență și de evacuare: semnalează eventualele
accidente prin contactarea cu promptitudine a persoanelor din serviciile abilitate, conform
procedurilor specifice, contactează serviciile de urgență corespunzătoare în cazul unui
accident.
24. Are obligația respectării Regulamentului de organizare interioară (R.O.I), precum
și a programului de lucru;
25. Însușirea și aplicarea corectă a Legii 319/2006 privind securitatea și sănătatea în
muncă a normelor de aplicare a acesteia și a instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate
în muncă;
26. Participarea la instruirea periodică privind sănătatea și securitatea în muncă,
prevenirea și stingerea incendiilor;
27. Desfășurarea activității la locul de muncă, respectând normele de sănătate și
securitate în muncă, normele PSI;
28. Cunoașterea factorilor de risc și a bolilor profesionale specifice locului de muncă,
29. Respectă procedurile de urgență și de evacuare: semnalează eventualele
accidente prin contactarea cu promptitudine a persoanelor din serviciile abilitate, conform
procedurilor specifice, contactează serviciile de urgență corespunzătoare în cazul unui
accident;
30. Orice alte atribuții dispuse de primar.

Primar,
Popa Gheorghe
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