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TEMATICĂ 
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie - poliţist local clasa III , grad profesional   

superior la Serviciul de control, disciplină în construcţii, comercial şi protecţia 
mediului - Biroul disciplină în construcţii, afişaj stradal şi protecţia mediului  

din cadrul Direcţiei poliţia locală 
 
 

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
capitolele II, III, IV şi capitolul V sacţiunea a II-a; 

2. Titlul I şi II – capitolele I şi V – secţiunea I şi II ale părţii a IV-a din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

3. Capitolele I-IV din Ordonanţa Guvernului 137/2000 din 31 august 2000 privind 
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată în 
Monitorul Oficial al României nr.166 din 7 martie 2014, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

4. Capitolele I-VIII din Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

5. Legea 155/2010, Legea Poliţiei Locale – capitolele I-VI; 
6. Capitolele I-VII din Hotărârea 1332 din 23 decembrie 2010, privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al poliţiei locale; 
7. Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii – articolele :3, 8, 11, 24, 26, 28 şi 31; 
8. Articolele 1 – 39,  din Legea 193/2019 pentru modificarea şi completarea Legii 

50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor în construcţii; 
9. Capitolele I-IV din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 
10. Capitolele I-III din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
11. Hotărârea nr.185 din 30 mai 2019 privind actualizarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Târgu Mureş – capitolul I E; 

12. Regulamentul (UE)2016/679 – GDPR – privind protecţia şi prelucrarea datelor 
cu caracter personal. 
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Atribuțiile funcției publice de execuție  
 polițist local clasa III grad profesional superior  din cadrul Direcției Poliției locale  

la Serviciul de control, disciplină în construcții comercial și protecția mediului  
- Birou disciplină în construcții, afișaj stradal și protecția mediului - 

 
 

 
- constată contravenţii şi aplică sancţiuni în cazul nerespectării normelor privind 

executarea lucrărilor de construcţii şi stabilesc măsurile necesare intrării în 
legalitate ; 

- verifică existenţa autorizaţiei de construire şi  respectarea documentaţiei tehnice 
autorizate pentru lucrările de construcţii; 

- verifică legalitatea amplasării materialelor publicitare; 
- verifică şi identifică imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu avansat de 

degradare; 
- verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, 

legate de problemele specifice compartimentului. 
- verifică respectarea programului de lucrări privind asigurarea curăţeniei stradale 

de către firmele de salubritate; 
- verifică respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la 

toaletarea spaţiilor verzi, de către firmele abilitate; 
- verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile 

publice, operatorii 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; 

- verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei în locurile publice; 
- veghează la respectarea standardelor şi a normelor privind nivelul de zgomot şi 

poluarea sonoră; 
- verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei albiilor râurilor şi a 

cursurilor de ape ce traversează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială; 
- veghează la respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi; 
- veghează la aplicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide 

şi solide pe domeniul public, în ape curgătoare şi în lacuri; 
- verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în 

limita competenţelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale; 
- constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea 

prevederilor în domeniu; 
- îşi însuşeşte şi respectă prevederile Codului de etică şi conduită profesională a 

funcţionarilor publici, aprobat prin Dispoziţia nr.2684/27.11.2019; 
- în exercitarea atribuţiilor de serviciu este obligat să poarte uniforma , insigna cu 

numărul distinctiv de identificare şi să prezinte legitimaţia de serviciu ; 



 
  

- pentru îndeplinirea atribuţiunilor ce îi revin , are dreptul de a conduce 
autovehiculele  instituţiei conform „Planului de transport”, aprobat de directorul 
executiv , ori în situaţii deosebite cu avizul telefonic al acestuia sau al 
înlocuitorului legal ; 

- îndeplineşte alte atribuţii prevăzute în actele normative în vigoare precum şi alte 
sarcini şi dispoziţii primite de la superiorii ierarhici . 
 

Alte atribuţii conform Legii 155/2010 : 
- efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate 

fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a 
construcţiilor cu caracter provizoriu; 

- efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă 
autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi 
pietonale; 

- 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; 

- participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor 
efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale 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; 

- constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile 
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, preşedintelui consiliului judeţean, primarului unităţii administrativ-
teritoriale în a cărui rază de competenţă s-a săvârşit contravenţia sau 
persoanei împuternicite de aceştia. 
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