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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea Planului de Ordine si Siguranţă Publică al  

Poliţiei Locale a Orasului Navodari pe anul 2020 

 

 

 

 

           Vazând referatul nr.__________/_________, al Poliției Locale Oraș Năvodari, expunerea de 

motive a Primarului Orașului Năvodari. 

           În conformitate cu: 

- Constituția României, revizuită, Titlul III, art.121; 

- prevederile art. 6 lit. a, art.29, lit.c și art.30, lit.g  din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, art. 24 din 

Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1332/2010;  

- prevederile Ordinului Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 92/2011; 

- prevederile art.2 și art.3 din HCL Navodari, nr.61/28.02.2011 privind aprobarea Regulamentului 

de Organizare și Funcționare a Poliției Locale Năvodari, HCL nr. 23/2011 privind înființarea 

Poliției Locale Năvodari; 

- prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

legislative, 

- prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică; 

- luând în considerare avizul comisiei locale de Ordine și Siguranță Publică Năvodari, pe anul 2020 

nr.___________/______________; 

       In temeiul art.129 alin.2 lit.d, alin.7 lit.g, art136, art.139 alin.1, din OUG57/2019, privind Codul 

Administrativ, cu modificările ulterioare: 

  

HOTARĂȘTE 

 

ARTICOLUL 1 - Se aprobă Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale a Oraşului Năvodari 

pe anul 2020, prevăzut în anexa nr.1 ce face parte integrată din prezenta hotărâre. 

 

ARTICOLUL 2-  Primarul Orasului Navodari, Poliția Locală Năvodari prin Direcția Poliției Locale, vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

ARTICOLUL 3-  Planul de Ordine și Siguranță publică al Poliției Locale a Orașului Năvodari și hotărârea 

de aprobare a acestuia se înaintează în copie Inspectoratului de Poliție Județean Cosntanța; 

http://www.primaria-navodari.ro/


 

ARTICOLUL 4 - Compartimentul Autoritate Tutelară-Relaţia cu Consiliul Local, va comunica aceasta 

hotărâre: Instituţiei Prefectului - Judeţul Constanta, Primarului Oraşului Năvodari, Viceprimarului 

Oraşului Năvodari, Direcţiei Economice, Cabinet Primar, Direcţiei Poliţia Locală Năvodari, Poliţiei 

Oraşului Năvodari, Biroului Resurse Umane-Salarizare-Comunicare Relții Publice-Arhivă; 

 

INIȚIATOR, 

PRIMAR CHELARU FLORIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA  

LA  HCL NR. 

 

 

         APROB, 

                                                                                                                                     PRIMAR, 

                                                                                                                         CHELARU FLORIN 

 

 

 

 

PLANUL 

DE ORDINE ȘI SIGURANŢA PUBLICĂ AL POLIŢIEI LOCALE  

A ORAŞULUI NĂVODARI 

 

           Acest plan a fost elaborat de către Comisia Locală de Ordine și Siguranţă Publică, în baza 

prevederilor art. 6 lit. a) din Legea poliției locale nr. 155/2010 , art. 24 din Regulamentul - cadru de 

organizare și funcţionare a poliției locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1332 din 2010 precum și 

prevederile Ordinului Ministerului Administraţiei și Internelor nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei 

de elaborare a planului de ordine și siguranţă publică al poliției locale. 

 

CAPITOLUL I. ANALIZA SITUAŢIEI OPERATIVE 

 

A. TERITORIUL 

a)Așezarea geografică a unităţii administrativ - teritoriale. Oraşul Năvodari este situat la 20 km nord de 

municipiul Constanța, în vecinătatea localităţilor Corbu și Lumina, element natural semnificativ fiind 

Lacul Tașaul. Geografic este localizat la 44 grade și 19 minute latitudine nordică și 28 grade și 36 minute 

longitudine estica. 

Din punct de vedere administrativ localitatea Năvodari este structurată astfel: 

- Trupul A(orasul ) cu o suprafaţa de 419,99 ha compus din cartierele Tașaul, Est, Sud, Cartier CP.-uri, 

Zona Stadionului vechi. 

-Midia cu o suprafaţa de 1215,25 ha ; 

 -Depozit 10 cu o suprafață de  

- Mamaia Sat cu o suprafaţa de 519,60 ha ; 

- Trupuri izolate(Peninsula,  Depozitul  de  lemne)  cu o suprafaţă de 98,90 ha. 

 

b) Suprafaţa si configuraţia terenului. 

Teritoriul administrativ se întinde pe o suprafaţă de 7031 ha, fiind mărginit la nord de lacul Tașaul, la est 

de Marea Neagră, la sud de lacul Siutghiol și staţiunea Mamaia iar la vest de platforma podişului 

Dobrogean. La est, din dreptul cartierului Mamaia Sat și până la digul de sud al Portului Midia, relieful 

este reprezentat de o plajă largă de 40-500 m, din care o fâșie medie de 100-200 m lațime  cu nisip curat, 

restul fiind acoperit cu vegetație. Din totalul de 7031 ha 27% sunt terenuri agricole iar 73% sunt terenuri 

neagricole din care : ape 2395 ha, terenuri neproductive 217 ha, terenuri cu construcţii 2523 ha. 

Administrativ teritoriul se învecineaza cu comunele Corbu, Mihail Kogalniceanu, oraşul Ovidiu si 

municipiul Constanța.Plajele care se întind pe toata zona litoralului sunt amenajate cu casuțe , vile, 

campinguri si hoteluri. 

 

c)Regim climateric. Temperatura medie anuala este de 11,3 grade C. 

Anotimpul cald - vara înregistreaza 100-200 zile cu temperaturi de 20-25 grade C și 20-30 zile tropicale 

cu temperaturi de peste 25 grade C. Anotimpul rece - iarna înregistreaza in medie 20-30 zile cu 

temperaturi sub 0 grade C. Temperatura minima absolută inregistrată a fost de - 25 grade C. 

Precipitaţiile atmosferice : media anuală înregistrata este de sub 400 ml/mp. 

 

 



 

 

d)Reţele hidrografice. 

Canalul Poarta Albă-Midia, Năvodari face legătura acvatoriului portului maritim Midia şi al celui al 

portului Luminiţa din Lacul Tasaul (Năvodari) cu Canalul Dunăre - Marea Neagră.Parcurge zona de est a 

teritoriului administrativ pe o distanță de 8 km, în dreptul ecluzei , la km 25, ramifîcându-se în doua braţe  

unul spre Marea Neagră iar celălalt spre Portul Luminiţa de-a lungul Lacului Tașaul. 

 

e)Căi de comunicaţie. 

- Rutiere : - B-dul Năvodari (D. J. 226) Lumina -Năvodari-Corbu-Mihai Viteazu. Pe teritoriul 

administrativ poartă denumirea de Bulevardul Năvodari și străbate zona de est a teritoriului de la limita cu 

localitatea Lumina până la cea cu localitatea Corbu pe o lungime de 15 km ; 

- D.C. 86 – B-dul Mamia Nord- Mihail Kogalniceanu- Sibioara- Năvodari-Mamaia-Constanța.Străbate 

oraşul dinspre localitatea Sibioara până la limita administrativă cu municipiul Constanța pe o lungime 16 

km. De la sensul giratoriu Ecluză poarta denumirea de Bulevardul Mamaia Nord.  Ambele căi de 

comunicaţie au fost modernizate, dublandu-se numărul de benzi de la două la patru. 

- Feroviare : Calea ferată de tonaj Constanța-Ovidiu-Năvodari-Midia - Corbu, cu ramificaţie spre 

Nazarcea, SC Fertilchim, Petromidia SA si Portul Midia, înconjoară și străbate oraşul de la vest la est, 

trece peste ramificaţia spre Luminiţa a Canalui Poarta Alba - Midia pe podul C.F. în zona de nord-est pe o 

lungime de 12 km. 

- Maritime : - Canalul Poarta Albă-Midia, Năvodari face legătura acvatoriului portului maritim Midia şi al 

celui al portului Luminiţa din Lacul Tașaul (Năvodari) cu Canalul Dunăre - Marea Neagră. Parcurge zona 

de est a teritoriului administrativ pe o distanță de 8 km. 

-   Portul Midia, port la Marea Neagră, situat în partea de NE a zonei administrative , având o suprafaţă de 

234 ha uscat și 600 ha apa. Dispune de 14 dane.  

 

f) Zone de agrement 

Principala zonă de agrement este plaja Mării Negre, de la limita administrativă cu municipiul Constanța. 

Activităţi de agrement, precum pescuitul, se mai pot desfăşura pe malul Lacului Tașaul, cât și în zonele 

special amenajate-Lacul Balta lui Mihai. 

În perspectivă se are în vedere amenajarea Centrului de Agrement Năvodari, în zona Taberei de copii 

Delfinul. 

 

g) Obiectivele turistice, economice, instituţiile de interes public, de cult, muzeistic, școli și alte locuri 

ce pot prezenta interes pentru activitatea de menţinere a ordinii publice;  

Obiective turistice:  

-Plaja Mării Negre, Popasul G.P.M., Popasul Pescăresc, Popasul 3 Mamaia, Popas Tracon, Popasul Hanul 

Piraţilor, Taberele de copii, Complexul Pheonicia, Complexul Scoica Land, situate în zona de sud a  

oraşului. 

 

Obiective economice și zona în care se află : 

- S. C Rompetrol Midia-NE ; 

- T.M.U.C.B-NE; 

- S.C. Arconi-NE; 

- S.C. Master-NE; 

- Uzina termoelectrică-NE ; 

- S.C. Midia International-NE ; 

- Grup Petrol Maritim-NE ; 

- S.C. 2X1 Holding-NE ; 

- S.C. Legmas-S ; 

- S.C. Marway Fertilchim-V ; 

- S.C. Calypso- S ; 

 

Instituţii de interes public : 

- Primăria Oraşului Năvodari, str. Dobrogei nr. 1 ; 

- Centrul Cultural situat în centrul oraşului; 



- Direcţia Economica, str. Sănătății; 

 

 Lăcașe de cult: 

- Biserica „Buna Vestire „ situată în centrul oraşului; 

- Biserica „Sfânta Parascheeva „ situată pe str. Constantei; 

- Biserica „Sfântul Nicolae,, situată pe str. Pescăruşului; 

- Biserica ,,Sfântul Nicolae”din Mamaia Sat; 

- Biserica ,,Sfatul Antonie cel Mare’’situată în Parcul Tineretului; 

- Biserica Catolică situată pe str. Constanței; 

- Biserica Lipovenească situată pe str.Corbului; 

- Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din cartierul Peninsula; 

- Biserica ,,Nașterea Maicii Domnului” din cartier Depozit 10; 

 

Instituţii de învățământ: 

- Liceul „Lazar Edeleanu,, cu sediul pe str. Sănătății nr. 2 ; 

- Școala generală nr. 1 cu sediul pe str. Culturii, nr. 35 ; 

- Școala generală nr. 2 cu sediul pe str. Plopilor, nr. 14 ; 

- Școala generală nr. 3 cu sediul pe str. Cabanei; 

 

Stadionul orăşenesc „Flacăra,, situat pe str. Constanței unde se joaca meciuri de rugby din cardul Diviziei 

de Seniori și meciuri de fotbal  din cadrul Ligii a IV-a. Stadionul are o capacitate de 3000 de locuri. 

Cimitirul ortodox situat în partea de nord -vest a oraşului, cu o suprafaţă de aproximativ 10 ha. 

 

h) Conducte magistrale de transport de produse petroliere cu instalaţiile aferente, lungimea, traseul. 

Teritoriul administrativ al oraşului este străbătut de conducte gaze și produse petroliere după cum 

urmează: 

- conducta de gaze a S.C. Congaz S.A. dinspre Mamaia și până la punctul de distribuţie situat la intersecţia 

străzilor Albinelor cu Pescăruşului pe o distanță de 7 km; 

- 2 conducte ale S.C, Rompetrol S.A. de-a lungul D.J. 226, spre Lumina pe o distanță de 10 km; 

- 3 conducte ale S.C. Conpet S.A. de-a lungul D.J. 226 pe o distanță de 10 km. 

 

B. POPULAŢIA 

Localitatea Năvodari are o populaţie de aproximativ 42.000 de locuitori(bărbați-49,2%, femei-50,8%) . 

Aproximativ 2000 de locuitori sunt flotanţi. 

Structura populației pe etnii este următoarea: 

-români-89,45%; 

-ruși lipoveni-1,69%; 

-rromi-0,94%;-turci-0,76%; -tătari-0,39%; -alte etnii-6,77% 

Trebuie avut în vedere faptul că, pe timpul sezonului estival, numărul celor care locuiesc temporar pe 

teritoriul oraşului crește semnificativ. 

 

C. EVENIMENTE   SOCIAL   -   ECONOMICE,   POLITICE   , RELIGIOASE. 

a)Sărbătorile naţionale: 

-Ziua Naţionala a României- 01.12. Manifestarea se desfăşoară în centrul oraşului, cu participarea de 

regulă , a 1000 de persoane. 

- Unirea Principatelor- 24.01. Manifestarea se desfăşoară în centrul oraşului, cu participarea ,de regulă , a 

1000 de persoane. 

 

b)Zilele oraşului Năvodari. Manifestarea are loc la sfârşitul lunii iulie, începutul lunii august, pe durata a 

trei zile, locul de desfăşurare fiiind Stadionul Orăşenesc Năvodari. La manifestare participă zilnic între     

7. 000 și 10.000 de persoane. 

 

c)Sărbători religioase la nivel naţional si local: 

-Sărbătoarea învierii Domnului . La slujbele religiose participă un număr mare de persoane, acestea 

ținându-se de regulă în exteriorul lăcașelor de cult; 

-Botezul Domnului; 



 

 

-Procesiunea religiosă prilejuită de Sărbătoarea Sfintei Parascheva , ocrotitoarea orașului, ce se desfăşoară 

pe arterele principale ; 

-Hramurile bisericilor; 

-Paștele Blajinilor și alte sărbători religioase; 

 

. d)Manifestari tradiţionale periodice: 

-Petrecerea câmpeneasca , organizată de Consiliul Local și Primăria oraşului cu ocazia Zilei de 1 MAI, cu 

participarea a peste 5000 de personae. Se desfăşoară de regulă în perimetrul Taberei de copii „Delfinul". 

- Zilele Orașului Năvodari .Sărbătoare organizata de Consiliul Local si Primăria Oraşului, pe platoul de 

langă stadionul ,,Flacăra”; 

- Zilele Recoltei. Sărbătoare organizată de Consiliul Local și Primăria Oraşului, in fiecare toamnă, pe 

platoul de langă stadionul ,,Flacăra”; 

- Revelionul, având ca activitate principală focul de artificii desfăşurat în Parcul Central; 

CAPITOLUL II 

DISPOZITIVELE DE ORDINE ȘI SIGURANŢĂ PUBLICĂ , MISIUNILE ȘI  ZONELE DE 

RESPONSABILITATE 

 

A. 

a)DELIMITAREA SECTOARELOR DE SIGURANŢĂ PUBLICĂ ȘI A ZONELOR DE 

PATRULARE: 

ZONA 1  

Limite : Partea de N-V a orașului Năvodari, de la str.Constanței până la limita administrativ teritorială cu 

comuna Lumina- cartier Grup Social Peninsula. 

 

ZONA 2  

Limite : Partea de S-V a orașului Năvodari de la str.Constanței până la limita administrativ teritorială cu 

comuna Lumina, cartier Depozitul de lemne. 

 

ZONA 3  

Limite : Cartier Midia sat, cartier Tabără, cartier Depozit 10, cartier Mamia sat, bd.Mamaia Nord până la 

limita administrativ teritorială cu municipiul Constanța. 

 

In funcţie de situaţia operativa, efectivele avute la dispoziţie și dotarea acestora , pentru menţinerea 

ordinii și liniştii publice precum și circulației pe drumurile publice se va acţiona astfel: 

-în patrule formate din doi lucrători pe autovehicul sau pe jos, în zonele și sectoarele specificate mai sus; 

-dacă din numărul de lucrători afalați în serviciu se pot constitui mai multe patrule acestea vor fi 

repartizate de către conducerea D.P.L. pe sectoare și zone în funcţie de situaţia operativă; 

- durata normală a serviciului este de 12 ore; 

Atribuţiile, drepturile, ceea ce este interzis, modul de acţiune și dotarea pe timpul serviciului sunt 

specificate în anexa nr. 3 la prezentul plan . 

b)Amplasarea dispozitivelor pentru supravegherea și controlul traficului rutier. 

În zona de competenta a Poliției Locale Năvodari, pe linie de siguranţă rutieră , acţionează lucrători din 

cadrul Poliției Orașului Năvodari și a Serviciului Poliției Rutiere. La solicitarea Poliției oraș Năvodari, dar 

și la solicitarea Primăriei Năvodari,  prin conducerea Direcţiei Politia Locala se pot executa acţiuni în 

comun , acordandu-se sprijinul reciproc. 

Efectivele Poliției Locale Năvodari vor acţiona pentru punerea în practica a prevederilor art. 7 din Legea 

Poliției Locale. 

 

c) Dispecerat Poliția Locală. 

-Postul Ofițer Serviciu , post permanent 24h din 24h ,în schimburi a 12h, dispus în sediul Direcției Poliției 

Locale, cu misiunea de  a asigura și a păzi în permanență sediul Poliției Locale. Atribuțiile pe linia  



 

 

executorii în bune condițiuni a serviciului atât pe linie de dispecrat precum și a serviciului de pază sunt 

specificate în anexele la prezentul plan. 

  

B. MISIUNILE SPECIFICE ALE POLIȚIEI LOCALE. 

1.În domeniul ordinii și liniştii publice, politia locală are următoarele atribuţii: 

- menţine ordinea și liniştea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranţa publică, 

aprobat în condiţiile legii; 

- menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învatamant publice, a unităţilor sanitare 

publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al oraşului, în zonele comerciale și de 

agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau 

în administrarea oraşului sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de 

ordine și siguranţă publică; 

- constată contravenţii și aplică sancţiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislaţiei privind 

regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor 

fără stăpân și a celei privind protecţia animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea 

câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acorda sprijin personalului specializat în capturarea și 

transportul acestora la adăpost; 

- participă împreuna cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii și liniştii publice cu ocazia 

mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale 

promoționale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și 

a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public și care implică aglomerări de persoane; 

- constată contravenţii și aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială 

stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale și locale, pentru 

faptele constatate în raza teritorială de competență; 

- participa, alături de Politia Romana  si celelalte forte ce compun sistemul integrat de ordine si siguranţa 

publica, pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii stradale; 

- acorda, pe teritoriul localităţii sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii in domeniul menţinerii, 

asigurării si restabilirii ordinii publice. 

 

2.În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locală are următoarele atribuţii: 

  - asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a 

efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea 

atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice; 

  - verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind 

funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde 

se aplică marcaje rutiere; 

  - 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; 

 - participă, împreună cu unităţile/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 desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de 

persoane; 

  - sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în 

cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă; 

  - acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru 

asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului; 

  - 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; 

  - 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; 



  - 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 a 

conducătorilor acestor vehicule; 

 - constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, 

conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală; 

 - 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; 

  - aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri 

aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale; 

  - cooperează cu unităţile/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 pazei bunurilor, politia locală are următoarele atribuţii: 

- asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea oraşului sau a altor servicii/instituţii publice 

de interes local, stabilite de consiliul local; 

-asigură transportul de valori de la Direcția Economică, gradinița ,,Lumea Florilor” și grădinita ,,Veseliei” 

la Trezoreria Constanța; 

 

C. ACTIVITĂŢI ȘI MISIUNI SPECIFICE EXECUTATE ÎN COMUN 

(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, poliția locală cooperează cu unităţile, respectiv cu structurile 

teritoriale ale Poliției Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliției de Frontieră Române și ale 

Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgență, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale 

și locale și colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum și cu persoane fizice si juridice, în 

condiţiile legii. 

(2) Poliția locală solicita intervenţia unităţilor/structurilor teritoriale competente ale Poliției Române sau 

ale Jandarmeriei Române pentru orice alte situaţii ce excedează atribuţiilor ce îi revin, potrivit prezentei 

legi. 

(3) Poliția locală poate încheia cu alte autorităţi și instituţii publice protocoale de cooperare având ca 

obiect detalierea modalităţilor prin care, în limitele competențelor legale ale fiecărei structuri, acestea își 

oferă sprijin în îndeplinirea activităţilor sau a misiunilor specifice. 

(4)Poliția locală comunică, de îndata, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încalcare a legii, 

altele decât cele stabilite în competența sa, de care a luat cunoştinţa cu ocazia îndepiinirii misiunilor și 

activităţilor specifice. 

ACTIVITĂŢI ȘI MISIUNI SPECIFICE 

a)Cu Poliția Română: 

- participă, împreună, la asigurarea ordinii și liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, 

demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoționale, manifestărilor 

cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activităţi 

care se desfăşoară în spaţiul public și care implică aglomerări de persoane; 

- participă, alături de Poliția Română, pentru prevenirea și combaterea infractionalității stradale; 

- acordă, pe teritoriul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor 

competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării și restabilirii ordinii publice. 

- participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliției Române, la asigurarea măsurilor de 

circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, 

acţiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, 

dupa caz, precum si de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public si implica aglomerări de 

persoane; 

- sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul 

transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență; 

- acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea 

fluenței și siguranţei traficului; 

 

 



 

 

b)Cu Jandarmeria Romana: 

- participa, impreuna la asigurarea ordinii si liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, 

demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promotionale, manifestărilor 

cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, dupa caz, precum si a altor asemenea activităţi 

care se desfăşoară in spaţiul public si care implica aglomerări de persoane; 

- participa, alături de Jandarmeria Romana pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii stradale; 

- acorda, pe teritoriul unităţilor/subdiviziunilor administrativteritoriale, sprijin imediat structurilor 

competente cu atribuţii in domeniul menţinerii, asigurării si restabilirii ordinii publice. 

CAPITOLUL III 

EFECTIVELE AFLATE LA DISPOZIŢIE ȘI SUPORTUL LOGISTIC 

 

A. EFECTIVE AFLATE LA DISPOZIŢIE 

Direcţia Poliția Locală este organizată pe compartimente astfel: 

- Director Executiv, Șef Serviciu, Șef Birou ordine și liniște publică; 

- Compartimentul ordine și linişte publică. Compartimentul este încadrat cu un număr de 22 de lucrători, 

funcționari publici; 

- Compartimentul circulaţie rutieră, încadrat cu unsprezece polițiști locali; 

- Compartimentul evidența persoanelor- 1 lucrător; 

- Compartimentul protecţia mediului-disciplina în construcții-afișaj stradal-activități comerciale, încadrat 

cu patru polițiști locali. 

Atribuţiile fiecărei categorii de personal , privind menţinerea ordinii și liniștii pubice sunt specificate în 

anexa nr. 3 la prezentul plan. 

 

 

B. SUPORTUL LOGISTIC 

În baza prevederilor legale și a Regulamentului de organizare și funcţionare , personalul Direcţiei Poliția 

Locală este dotat cu armament și muniţie letală ( pistoale GLOCK, cal. 9 mm, cartuşe cu miez de oțel 

calibru 9 mm), staţii radio portabile, mijloace de autoaparare(tonfe, spray lacrimogen,scuturi, caști), catușe 

veste multifuncţionale, fluiere ; 

Direcţia Politia Locală Năvodari dispune de un număr de 7 autovehicule, inscripţionate, dotate cu mijloace 

de avertizare optica și sonora si mijloace de comunicaţii; 

- 3 autoturisme Dacia Logan MCV, destinate de regulă pentru ideplinirea atribuţiilor pe linie de siguranţă 

rutieră, patrulare intervenție; 

- 2 autoturisme Dacia Duster  folosite pentru îndeplinirea atribuţiilor pe linie de siguranţa rutieră, patrulare 

intervenție; 

- 1 autoturism de teren Isuzu destinat pentru patrulare ,intervenţie și transport valori; 

- 1 autoturism Dacia Logan folosit pentru îndeplinirea atribuţiilor pe linie de siguranţa rutieră, patrulare 

intervenție; 

 

CAPITOLUL IV 

INSTRUIREA EFECTIVELOR 

Pentru misiunile permanente, cât și pentru cele temporare și punctuale, instruirea efectivelor se face la 

sediul poliției locale de către şeful de tură desemnat. Instruirea se realizează pe schimburi, înaintea plecării 

în teren, timp de 15 min., şeful de tură, urmând sa execute: 

-verificarea prezenței, dacă efectivele sunt apte fizic și psihic pentru executarea serviciului, daca au ţinuta 

corespunzătoare și toate materialele din dotare asupra lor; 

-prezentarea situaţiei operative din ultimele 24 ore, a evenimentelor care au avut loc și a acţiunilor în curs 

de desfăşurare pe raza localităţii, precum și a forţelor cu care conlucrează; 

-prelucrarea aspectelor rezultate din activitatea desfăşurată de aceştia în ziua precedentă; 

-indicarea persoanelor și obiectelor urmărite și a celor revocate; 

-să asigure instruirea poliţiştilor locali și celorlalte forțe ajutătoare; 

-repartizarea sesizărilor și reclamațiilor cetăţenilor după rezoluționarea acestora de către conducerea 

D.P.L.; 



-alte acţiuni de ordin organizatoric; 

 

În cadrul misiunilor executate în comun cu structuri din cadrul M.A.I., instruirea efectivelor participante 

se face de către ofiţerul desemnat, din cadrul structurii care organizează misiunea; 

În afară de instruirea pe fiecare tură, personalul poliției locale mai participă lunar, la un program de 

pregătire în conformitate cu planul tematic anual; 

 

 

CONTROLUL DISPOZITIVELOR 

Controlul personalului poliție locale care este în serviciu în dispozitivul de siguranţă publică permanentă 

se face de către Primar, Viceprimar și Directorul Executiv, Seful de Serviciu, Șeful de  Birou din cadrul 

Poliției Locale . În cazul excutării unor acţiuni în comun cu structuri din cadrul M.A.I., personalul 

structurilor respective, desemnat să execute controlul va fi însoțit de o persoană desemnată din cadrul 

conducerii Poliției Locale; 

Cu ocazia controlului se vor urmări: 

- prezența personalului în zonele de siguranţa publică și patrulare; 

- modul de îndeplinire a obligaţiilor ce le revin și eficiența măsurilor luate; 

- cunoaşterea populaţiei și a persoanelor aflate în atenţia poliției sau date pentru completarea 

supravegherii; 

- activităţile desfăşurate și legalitatea măsurilor luate; 

- comportamentul față de cetăţeni; 

- ţinuta, modul de întretinere și folosire a mijloacelor din dotare, inclusiv a autovehiculelor;  

-  persoana aflată în control sprijină și îndrumă pe cei aflaţi în serviciu pentru executarea în bune condiţii a 

sarcinilor specifice și a măsurii pentru remedierea deficiențelor constatate.  

 

CAPITOLUL V   DISPOZIŢII FINALE 

a) Modul de realizare a informărilor reciproce cu privire la evoluţia situaţiei operative între Poliția 

Locală Năvodari și celelalte instituţii participante la activităţile de menţinere a climatului de ordine 

si siguranţă publică. 

Pentru promovarea , susţinerea și realizarea obiectivelor comune privind menţinerea unui climat de ordine 

și legalitate, prevenirea și combaterea încalcarii normelor ce reglementează ordinea și liniştea publică, 

Poliția Locală Năvodari și celelate instituţii participante la activităţile de menţinere a ordinii și siguranţei 

publice se vor sprijini reciproc , în avantajul cetăţenilor ,cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Se va avea în vedere păstrarea confidenţialităţii informaţiilor și activităţilor comune ,care dacă ar fi 

divulgate ar putea compromite și aduce prejudiciu instituţiilor care cooperează. Domeniile în care se 

impune aceasta măsura vor fi stabilite în mod concret și furnizate lucrătorilor structurilor implicate cu 

ocazia instruirii acestora. 

În vederea executării în bune condițiuni a activităţilor comune de menţinere a ordinii și siguranţei publice 

structurile care cooperează se vor informa reciproc privitor la: 

- evoluţia situaţiei operative de pe teritoriul de competență; 

- persoanele și autovehiculele urmărite în temeiul legii; 

- posturile fixe și itinerariile de patrulare ce pot fi folosite pentru identificarea elementelor infractoare. 

Informările se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016; 

Pentru asigurarea schimbului reciproc și permanent de date cu privire la derularea acţiunilor comune și 

realizarea obiectivelor convenite se vor folosi următoarele numere de telefon: 

-I.P.J. Constanta: 0241/611364: 

-Poliția Locală Năvodari: 0241/760307;  

-Poliția OrașNăvodari: 0241/502370; 

 -Inspectoratul Judeţean de Jandarmi: 0241/618969;  

-Gruparea Mobilă de Jandarmi Constanța: 0241/623435;  

-I.J.Pol. Frontiera: 0241/641188: -I.S.U. Dobrogea: 112; 

-Serviciul Poliției Rutiere Constanța: 0241/502609. 

 

 

 



 

 

b) Periodicitatea evaluării activităţilor desfăşurate. 

Activităţile desfăşurate independent de Poliția Locală vor fi analizate și evaluate, de regulă la încheierea 

acţiunii și obligatoriu , lunar de către şeful compartimentului ordine linişte publică și trimestrial de către 

şeful Politiei Locale. 

Activităţile desfăşurate în comun vor fi evaluate conform dispoziţiilor conducătorului srtucturii care 

coordonează acţiunea. 

 

 

ANEXE 

ANEXA NR. 1: Harta oraşului Năvodari si elementele de dispozitiv;  

ANEXA NR. 2: 

TABEL NOMINAL CU PERSOANELE CU FUNCŢII DE CONDUCERE, CU ATRIBUŢII DE 

CONDUCERE SI CONTROL AL EFECTIVELOR PARTICIPANTE LA ACTIVITĂŢILE DE 

MENŢINERE A ORDINII SI SIGURANŢEI PUBLICE 

NR. 

CRT. 

NUMELE SI PRENUMELE FUNCŢIA OBS. 

1. CHELARU FLORIN PRIMAR  

2 MARA LILIANA VICEPRIMAR  

3 NECULA CONSTANTIN DIRECTOR EXECUTIV  

4. LAZAR FLORIAN SEF SERVICIU  

5. GHERGHINA MARIANO NICOLAE SEF BIROU OLP  

 

ANEXA NR. 3 Atribuţiile, drepturile, ceea ce este interzis, modul de acţiune si dotarea pe timpul 

serviciului a personalului Politiei Locale, pentru menţinerea ordinii si siguranţei publice. 

Atribuţiile personalului politiei locale: 

În executarea atribuţiilor prevăzute de lege în domeniul ordinii şi liniştii publice, poliţiştii locali 

desfăşoară următoarele activităţi: 

- acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică 

alunităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, 

precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice sau curăţeniei localităţii; 

- 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; 

- acţionează, în condiţiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor 

urmărite în temeiul legii; 

- participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă; 

- în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru 

conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organelle competente şi predau 

făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea 

continuării cercetărilor; 

- conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte a căror 

identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun; 

- verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor unităţilor/subdiviziunilor 

administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului. 

- face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale. 

- îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege. 

 

În exercitarea atribuţiilor ce ii revin, potrivit legii, personalul poliției locale are următoarele 

drepturi principale: 

a) să efectueze control preventiv asupra persoanei și/sau bagajului acesteia în următoarele situaţii: când 

există indicii clare că s-a săvârşit, se săvârşeşte sau se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni sau persoana  

 



 

 

participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori 

substanţe periculoase; 

b) să invite la sediul poliției locale persoanele a căror prezență este necesară pentru îndeplinirea 

atribuţiilor, prin aducerea la cunoştinţa, în scris, a scopului și a motivului invitaţiei; 

c) să solicite sprijinul cetăţenilor pentru identificarea, urmărirea și prinderea persoanelor care au comis 

fapte de natură penală sau contravenţională; 

d) să poarte și să folosească, în condiţiile prezentei legi și numai în timpul serviciului, armamentul, 

muniţia și celelalte mijloace de apărare și intervenţie din dotare; 

e) să circule gratuit, pe baza legitimaţiei de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competentă, cu 

mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel; 

f) să folosească forţa, în condiţiile legii, proporţional cu starea de fapt care justifica utilizarea acesteia, în 

cazul nerespectarii dispoziţiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuţiilor de serviciu; 

g) să legitimeze și să stabilească identitatea persoanelor care încalca dispoziţiile legale ori sunt indicii că 

acestea pregătesc sau au comis o fapta ilegală; 

h) să conducă la sediul poliției locale sau al unităţilor/ structurilor teritorialeale Poliției Române pe cei 

care prin acţiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viața persoanelor, ordinea publică 

ori alte valori sociale, precum și persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu 

a putut fi stabilita în condiţiile legii. Verificarea situaţiei acestor categorii de persoane și luarea măsurilor 

legale, după caz, se realizează în cel mult 12 ore din momentul depistării, ca măsura administrativă. 

(2) Pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţiştii locali au acces, în condiţiile legii, la bazele de date 

ale Ministerului Administraţiei și Internelor. În acest scop, poliția locală sau unitatea/subdiviziunea 

administrativ-teritorială, după caz, și structurile abilitate din cadrul Ministerului Administraţiei și 

Internelor incheie protocoale de colaborare în care se reglementează infrastructura de comunicaţii, 

măsurile de securitate, protecţie și de asigurare a confidenţialităţii datelor, nivelul de acces și regulile de 

folosire. 

 

Personalului Politiei Locale îi este interzis: 

- să exercite activităţi de natură să lezeze onoarea și demnitatea poliţistului local sau a instituţiei din care 

face parte; 

- să participe la efectuarea oricărei forme de control în vreo entitate publică sau privată, în cazul în care, 

direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natură contrară activităţii specifice de poliție; 

- să provoace suferinţe fizice sau psihice unor persoane, în scopul obţinerii de la acestea ori de la o terţă 

persoană de informaţii sau mărturisiri; 

- să primească, sa solicite, sa accepte, direct sau indirect, ori sa facă să i se promită, pentru sine sau pentru 

alţii, în considerarea calităţii sale oficiale, daruri ori alte avantaje; 

- să rezolve cereri care nu sunt de competența sa ori care nu i-au fost repartizate de şefii ierarhici sau să 

intervină pentru soluţionarea unor asemenea cereri; 

- să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice; 

- să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicaţii cu caracter politic, imoral sau ilegal. 

- să încredinţeze arma altei persoane; 

-să întreprindă acţiuni care nu au legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu; 

-să încredinţeze fără aprobarea superiorului ierarhic paza postului unei alte persoane; 

-să părăsească postul înainte de ora stabilită prin consemn sau înainte de a fi schimbat, atunci când 

serviciul de pază se execută pe mai multe schimburi. 

-poliţistul local are obligaţia să se abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice 

sau juridice ori prestigiului poliției locale și/sau autorităţilor publice. 

 

Modul acţiune pe timpul serviciului în funcţie de situaţii create: 

 

Tulburarea ordinii si liniştii publice. 

În cazul aglomerărilor de public și al grupurilor de persoane care pot da naştere la tulburarea 

ordinii publice. 



a.)Intruniri și manifestaţii spontane : 

-poliţiştii se deplasează la fata locului unde se documentează cu privire la numărul persoanelor, scopul și 

intenţiile lor, solicitandu-le încetarea acţiunii sub motivaţia nerespectarii prevederilor legale ; 

-raportează şefului de tura( sau O.S.D.P.L.)situația de fapt și rezultatele documentării; 

-şeful de tura anunţa ofiţerul de serviciu ; 

-ofiţerul de serviciu anunţa conducerea Poliției locale și la ordin alarmează ceilalţi poliţişti sau organele 

Poliției Naţionale; 

-poliţiştii aflaţi la fata locului vor lua măsuri pentru prevenirea eventualelor acte de tulburare a ordinii 

publice sau limitarea distrugerii unor bunuri sau a unor valori; 

-dupa sosirea la fața locului a celorlalte forțe, polițistii din teren vor coopera cu acestea. 

- întocmesc raportul de eveniment. 

 

b.)Conflicte de natura salarială, interetnice si interconfesionale. 

-poliţiştii locali  se deplasează la fața locului unde vor supraveghea grupul pentru edificarea asupra stării 

de fapt și obţinerea primelor informaţii privind caracterul manifestaţiei, numărul de participanţi, dacș 

aceştia au intenţii agresive, identificarea iniţiatorilor acţiunii; 

- raportează şefului de tură(sau O.S.D.P.L.) situaţia de fapt și rezultatele documentării; 

- ofiţerul de serviciu anunţa conducerea Politiei Locale si la ordin alarmează ceilalţi poliţişti sau organele 

Politie Naţionale; 

-poliţişti locali aflaţi în teren nu vor interveni direct, deorece simpla prezență a lor poate duce la reţinerea 

participanţilor de a comite fapte contrare legii; 

-pe timpul acţiunii, poliţiştii nu vor face comentarii de natură a incita participanţii și nici aprecieri 

referitoare la solicitările acestora, limitându-se numai la aspecte privind asigurarea ordinii și liniştii 

publice ; 

- un poliţist local se va adresa pe un ton confidenţial persoanei care pare a fi liderul grupului, pentru a o 

determina să renunţe la actele de dezordine, explicandu-i de ce fapte se face vinovată și ce consecinţe au 

acestea ; 

- în timpul discuţiilor purtate vor fi ascultate toate persoanele care solicită acest lucru, pe rând, fără a le 

permite sa vorbească în acelaşi timp ; 

- în cazul în care au loc acţiuni care tulbura grav ordinea si liniştea publica, poliţiştii vor folosi forţa fizica, 

numai la ordinul conducătorului misiunii și în strictă concordanță cu prevederile legale ; 

-după sosirea la fața locului a celorlalte forțe,polițiștii din teren vor coopera cu acestea. 

- întocmesc raportul de eveniment.  

 

c.)Grupuri de curioşi. 

-poliţiştii locali se deplasează la fața locului unde vor atenţiona persoanele în cauză despre necesitatea 

părăsirii locului unde s-a produs evenimentul; 

-raportează şefului de tură situaţia de fapt(sau O.S.D.P.L.); 

-ofiţerul de serviciu anunţă conducerea Poliției locale și la ordin alarmează ceilalţi poliţişti locali sau 

organele din cadrul  Poliției Române; 

-poliţiştii locali vor stabili o limita în teren la care persoanelor respective să li se permită accesul. Acesta 

se poate realiza prin folosirea unor indicatoare (jaloane,bandă colorată, etc.) care să delimiteze zona 

interzisa accesului; 

- se vor evacua curioşii de pe partea carosabilă a străzii, pentru a se preîntimpina producerea de accidente 

și pentru a se crea spaţiul de manevra necesar forţelor chemate la interventie(salvare, pompieri, poliție); 

- în timpul intervenţiei față de grupurile de curioşi se va folosi un ton autoritar , dar fără a se adresa 

cuvinte jignitoare, insulte sau ameninţări, care de cele mai multe ori indârjesc oaemenii în loc să-i 

liniştească ; 

-dupa sosirea la fața locului a celorlalte forțe,polițiștii din teren vor coopera cu acestea. 

- se întocmește raportul de eveniment 

 

 

În cazul scandalurilor și al încăierărilor în locuri și localuri publice. 



- poliţiştii locali sesizaţi cu privire la producerea unor acte de tulburare a ordinii publice într-un local se 

vor informa despre natura evenimentuluisi numărul persoanelor angrenate , căile de acces în local, numele 

proprietarului , structura clientelei ,dispunerea spațiilor în interiorul și exteriorul localului; 

- raportează şefului de tura situaţia de fapt(sau O.S.D.P.L.) ; 

 -ofiţerul de serviciu anunţă conducerea Poliției Locale și la ordin alarmează ceilalţi poliţişti locali, 

organele din cadrul Poliției Române; 

- se va evita intervenţia directă pentru restabilirea ordinii publice în situaţiile când nu sunt forțe suficiente; 

- ofiţerul de serviciu ia măsuri pentru dirijarea la eveniment a unui număr suficient de poliţişti locali, 

furnizându-le primele informaţii; 

- deplasarea la fața locului se face fără a fi folosite mijloacele de avertizare sonoră , poliţiştii fiind echipaţi 

cu toate mijloacele de autoapărare și echipamentul individual de protectie.Mașina poliției locale nu va 

staţiona în imediata apropiere a localului; 

-forţele sosite la intervenţie nu își vor semnala prezența în totalitate,pentru a nu irita turbulenţii; 

-în vederea intervenţiei în local poliţiştii își vor împărți sarcinile,stabilind căile de acces și modul de acces 

pentru fiecare echipa constituită și semnalele folosite pentru avertizare; 

-intrarea în local se va face simultan din mai multe puncte,cu mijloacele de autoapărare pregătite pentru 

intervenţie; 

- după intrarea în local un poliţist local va efectua, cu voce tare,somația-ÎNCETAȚI POLIȚIA, în caz de 

nesupunere se va soma din nou-INCETAȚI! VOM FOLOSI TOMFA ȘI SPRAYUL LACRIMOGEN!; 

-în situaţia în care persoanele angrenate în evenimentnu nu se supun,se va interveni simultan, din mai 

multe puncte, folosind bastonul de cauciuc, căutând sa se ajungă la elementele cele mai violente , pentru 

ale imopbiliza, iar în cazul în care se încearca atacarea poliţistului se va folosi sprayuul iritant lacrimogen; 

-este interzisa folosirea armamentului în intervenţia la evenimentele din locarile publice; 

- după imobilizarea elementelor turbulente, se va efectua controlul persoanelor, acționându-se totodată 

pentru restabilirea ordinii, identificarea autorilor scandalului, și stabilirea cauzelor care au dus la 

producerea evenimentului; 

-în funcţie de rezultatul cercetărilor, vor fi luate măsuri față de persoanele angrenate în scandal cât și față 

de patronul localului și personalul de deservire dacă se impune aceasta; 

- se întocmeste raportul de eveniment. 

In cazul săvârşirii unei infracţiuni. 

-poliţiştii locali sesizaţi cu privire la producerea unnei infracţiuni se vor deplasa la fața locului pentru 

verificarea autenticităţii celor sesizate ; 

-raportează şefului de tura (sau O.S.D.P.L.) situaţia de fapt; 

-ofiţerul de serviciu anunţă conducerea Politiei locale și la ordin alarmează ceilalţi poliţişti locali, organele 

Poliției Române ; 

După deplasarea la locul faptei se vor lua următoarele masuri: 

-salvarea victimelor și acordarea primului ajutor ; 

-prinderea și imobilizarea autorului faptei; 

-marcarea locului faptei și conservarea urmelor ; 

-eliminarea potenţialelor pericole ; 

-raportarea evenimentelor și asigurarea pazei locului faptei până la sosirea echipei de cercetare, căreia i se 

va preda infractorul si mijloacele de proba pe baza de proces verbal; 

-în situaţia în care infractorul se află într-un imobil sau o încapere, polițistul va organiza paza tuturor 

căilor de acces în acel loc, solicitând ajutoare pentru a pătrunde în interior și a imobiliza infractorul; 

-pătrunderea în interior se face cu precauţie, din mai multe direcţii, fără a se intra în grup și fără a se folosi 

alte persoane decât poliţiştii, pentru a imobiliza infractorul; 

-dacă infractorul abandonează bunuri sau obiecte care provin din infracțiunese va asigura paza lor.  

 

In cazul săvârşirii unei infracţiuni intr-o instituţie cu profil fianciar și comercial , se va acţiona 

respectând următoarele reguli tactice: 

- apropierea de obiectiv se va realiza concomitent din mai multe direcţii, observând cu atenţie 

împrejurimile, autovehiculele staţionate și în special cele care au în interior personae, reţinând numerele 

de înmatriculare și elementele generale de identificare(culoare, marca tip,etc); 



- nu se va interveni niciodată în interior sau foarte aproape de intrarea principală, pentru a se evita luarea 

de ostatici sau atacarea poliţiştilor; 

- dacă este posibil va fi contactat personalul de deservire în mod discret,în vederea informării asupra 

evenimentului sesizat; 

- informaţiile obţinute vor fi raportate operativ, aşteptând ordine dacă se dovedeşte că situaţia este reală; 

-inainte de a acţiona, va fi pus la punct în mod discret un dispozitiv de observare, de protecţie și de 

intervenţie, alcătuit din cel puţin patru poliţişti; 

-nu se va încerca niciodată blocarea agresorilor în interiorul clădirii sau crearea unei situaţii de infruntare 

directă sau de sfidare a atacatorilor; 

-vor fi îndepartati trecătorii sau curioşi; 

- daca vreuna dintre persoanele aflate în interior părăseşte obiectivul, acest lucru va fi semnalat celorlalţi 

poliţişti, indicandu-se direcţia și modul de deplasare, precum și semnalmentele generale,pentru ca aceştia 

sa organizeze capturarea și imobilizarea persoanei; 

- pe parcursul evoluţiei situaţiei se vor transmite informaţii privind numărul participanţilor, semnalmentele 

acestora și ale vehiculelor , armamentul direcţia de deplasare a eventualilor fugari, dacă exista sau nu 

ostateci; 

-după sosirea forţelor suplimentare poliţiştii se vor integra în dispozitivul nou constituit; 

-se va menţine în permanenta legătura cu conducerea Politiei Locale. 

 

În cazul conflictelor inter si intrafamiliale: 

-raportează şefului de tura(sau O.S.D.P.C.) situaţia de fapt; 

- şeful de tura anunţa ofiţerul de serviciu ; 

-înainte de a acționa,polițistul local, se va informa asupra naturii conflictului, despre persoanele angrenate, 

frecventa incidentelor, modul de manifestare ; 

- se va respecta principiul inviolabilităţii domiciliului și nu va intra în locuinţa decât în condiţiile legii, 

respectiv la solicitarea sau cu consimţământul scris al uneia din persoanele implicate în conflict; 

-intrarea în locuinţa se va face și fără acordul locatarilor, dacă exista stare de pericol iminent: strigate de 

ajutor, zgomote care indica folosirea armelor de foc, indicii privind izbucnirea unui incendiu sau a fost 

săvârşita o infracţiune flagrantă ; 

-în apropierea imobilului unde s-a semnalat conflictul nu se vor folosi avertizoarele sonore sau luminoase ; 

-la locul conflictului poliţiştii locali nu se vor plasa în apropierea uşii, ci vor sta la o distanta de 1-2 metri 

lateral, unul oferind posibilitatea sa fie văzut în vizor, iar celalat alăturat zidului de langă ușă ; 

-dupa deschiderea uşii, poliţistul va saluta, se va prezenta și va explica motivul prezentei sale ; 

- discuţiile vor fi purtate pe un ton corespunzător , fără ameninţări, insulte, cu calm; 

- se vor asculta mai întai părţile, fără a se interveni,pentru a face să scadă tensiunea conflictului , precum 

și pentru a se crea un climat de încredere. Apoi puţin câte putin,se va încerca să se discute deschis 

problemele ce au generat conflictul, pentru a permite o anumita descărcare nervoasa, dar nu se va comenta 

nimic și nu se vor emite judecaţi sau aprecieri ce ar putea fi greşit interpretate,căutându-se obţinerea 

angajamentului ca persoanele se vor linişti și nu vor produce acte violente sau de tulburare a ordinii și 

liniştii publice ; 

-dupa ce s-a realizat descărcarea nervoasa și s-a aplanat conflictul, partile vor fi invitate, în scris, la sediul 

Politiei Locale ; 

- în cazul în care există riscul iminent și evident ca respectivul conflict să se soldeze cu vătămări ale 

sănătății și al integrităţii corporale a persoanelor sau cu tentative de sinucidere, polițistii locali nu vor 

acționa direct și imediat, ci vor adopta un dispozitiv care să impiedice intrarea persoanelor străine și să 

faciliteze accesul celor implicaţi în rezolvare cazului; 

-la terminarea acţiunii poliţiştii locali vor depune un raport separat privind intervenţia modul de 

soluţionare și măsurile luate.  

 

În cazul ameninţării cu sinuciderea. 

- raportează şefului de tura(sau O.S.D.P.L.) situaţia de fapt; 

 -ofiţerul de serviciu anunţă conducerea Politiei Locale și la ordin alarmează ceilalţi poliţişti locali, vor fi 

anunțate organele competente ; 

-poliţiştii locali vor iniţia și vor intreține discuţii privind cauzele care au determinat-o pe persoana 

respectivă să recurgă la acest mod de manifestare; 

-vor oferi posibilităţi de soluţionare a problemelor invocate de persoană; 



-nu se vor face promisiuni ce nu pot fi îndeplinite, chiar daca unele cerinţe minore vor fi rezolvate;  

- dacă este posibil se va încerca imobilizarea persoanei; 

-pe timpul discuţiilor vor fi invitate la mediere persoanele apropiate celui care ameninţa cu sinuciderea, în 

scopul de a-1 determina sa renunţe la punerea în aplicare a intenţiei exprimate. 

- întocmesc raportul de eveniment. 

 

În cazul ameninţării cu autoincendierea. 

-vor fi anunţaţi prin orice mijloace pompierii și salvarea despre evenimentul produs ; 

-acţiunea directă pentru imobilizarea persoanei se va efectua numai dacă nu s-au făcut actele pregătitoare 

pentru autoincendiere (stropirea cu benzină sau alte materiale incendiare, folosirea unor recipiente cu 

asemenea conţinut, etc.); 

-dacă nu s-au efectuat actele pregătitoare se va discuta cu persoana respectivă privind cauzele care au 

generat acestă situaţie, dorinţele protestatarului, modul în care pot fi rezolvate, etc.; 

-în timpul discuţiilor, poliţistul local va cauta  să se apropie cât mai mult de persoana în cauză cu scopul 

imobilizării ei; 

- nu vor face promisiuni care nu pot fi onorate ; 

-echipa de intervenţie care se va deplasa la fața locului va fi constituită din minim doi poliţişti locali care 

vor avea asupra lor un extinctor, o pătura sau alte materiale specifice ; 

-unul dintre poliţişti va discuta cu persoana în cauză, celalalt va îndeparta curioşii și va lua măsuri pentru 

procurarea unor mijloace improvizate necesare stingerii focului în eventualitatea autoincendierii; 

-în situaţia în care s-a declanşat autoincendierea, protestatarul va fi înfășurat cu rapiditate în pătura, se va 

intervni prin folosirea extinctorului și va fi transportat de urgență la o unitate sanitară. 

 

În cazul descoperirii unor obiecte susceptibile de a conţine materiale explozive: 

Sesizare indirectă: 

- se procedează la identificarea rapidă a sursei de informații(acest lucru ajută să se afle dacă este vorba de 

o descoperire întamplatoare, de punerea în alertă prin intermediul unui apel telefonic, ameninţare prin 

scrisoare sau mesaj și permite să se facă o primă apreciere a gradului de risc ce îl implica evenimentul și 

care va fi confirmat la fața locului); 

-se va acţiona cu prioritate pentru culegerea tuturor informaţiilor posibile de la distanță sau de la fața 

locului, cu privire la următoarele aspecte : 

-date legate de amplasarea obiectului respecţiv(loc accesibil sau nu, obstacole naturale aflate în apropiere, 

dacă a fost sau nu mişcat din poziţia în care a fost descoperit); 

-natura mijlocului exploziv , coordonatele locului sau localului aflat în pericol; 

-date legate de natura mijlocului exploziv sau muniţiei: forma, descriere   exterioară,   volum,    

dimensiuni,    greutate   aproximativa caracteristici tehnice, culoare, grad de conservare, eventuale 

zgomote. 

 Sesizare directă: 

-poliţistul local, care a luat la cunoştinţa de existenta unor obiecte susceptibile de a conţine materiale 

explozive, va raporta imediat ofiţerului de serviciu; 

-ofiţerul de serviciu anunţă conducerea Politiei locale și organele specializate ale Politiei Române ; 

Indiferent de natura mijlocului de distrugere descoperit se vor aplica următoarele măsuri de siguranţă : 

-se va stabili o zona de siguranţă în jurul obiectului respectiv, în care nu se permite accesul decât 

persoanelor specializate, cu atribuţii concrete în rezolvarea situaţiei, fiind stabilit un singur punct de acces. 

Zona de siguranţa va avea o raza de 50 metri de la imobil, în cazul în care obiectul respectiv este amplasat 

în interiorul unei clădiri și 300 metri când afost descoperit în locuri deschise ; 

-persoanele aflate în zona vor fi îndepartate, iar în cazul imobilelor se va organiza evacuarea în baza 

planului de evacuare, în ordine, fără a se produce trepidaţii sau aglomerări; 

-itinerarul prevăzut pentru evacuare va fi controlat cu atenţie înainte de începerea acţiunii propriu-zise ; 

-se va accepta prezența unui număr cât mai redus de persoane, alese pe baza de voluntariat, care cunosc 

foarte bine locul și care cu poliţiştii vor forma grupul de cercetare a încaperilor ; 

-vor fi anunţate imediat autorităţile administrative și judiciare competente, serviciul pirotehnic și celelalte 

servicii specializate în raport cu situaţia concretă existentă ; 

-publicul va fi informat despre posibilitatea existenței materialului exploziv , fără a dramatiza sau a 

exagera situaţia, despre dispozitivul creat și măsurile de siguranţa luate și i se va ceresa se îndepartezae 

din zona; 



-în situaţia în care exista informaţii cu ora exacta a exploziei, dupa asigurarea zonei de siguranţă se va 

aştepta trecerea timpului critic, după care vor fi declanşate cercetările ; 

-dupa sosirea specialiştilor, politistii vor executa întocmai toate dispoziţiile şefului echipei de intervenţie. 

 

 

 

În cazul tulburării ordinii într-un mijloc de transport: 

 -se va solicita sprijinul călătorilor să-și păstreze calmul și să nu îngreuneze luarea măsurilor ce se impun ; 

-pentru a nu prelungi timpul de staţionare, se va cere sprijin coducătorului mijlocului de transport 

respectiv sau altor cetăţeni aflaţi în acel mijloc de transport; 

-se va cere călătorilor să permită apropierea de persoana turbulentă sau agresiva, creându-se spaţiu de 

manevra și actionandu-se astfel încât să i se distragă atenţia, fie prin crearea impresiei că poliţistul discută 

cu alte persoane, fie că anunţă un pericol iminent în partea opusă, etc. ; 

-în momentul în care persoana turbulentă își va îndrepta atenţia către acel loc, se va acţiona rapid pentru 

imobilizarea sa, prin aplicarea procedeelor de auto-apărare; 

- dupa imobilizare persoana va fi încatușatî ; 

- se vor identifica persoanele agresate și martorii oculari și va nota datele acestora și invitându-i la poliție 

împreuna cu persoana turbulentă ; 

-poliţistul va coborî din vehicul în urma agresorilor, fiind atent și pregătit pentru intervenţie, spre a nu fi 

atacat prin surprindere ; 

-va lua măsuri de sancţionare contravenţională în acel loc, ori, dupa caz, la sediul politiei locale ; 

- în situaţii deosebite, dacă este posibil, va solicita conducătorului auto să se abată de la itinerar și să 

conducă mijlocul de transport (autobuzul) la sediul politiei(cerându-se acordul publicului călător). 

 

Atac terorist: 

-anunţă imediat ofiţerul de serviciu ; 

-ofiţerul de serviciu anunţă organele Politiei Române ,Salvarea în cazul în care există raniți, Pompierii în 

cazul existenței unui incendiu, conducerea Poliției Locale și alarmează echipa de intervenţie si ceilalţi 

agenţi aflaţi în serviciu ; 

-poliţiştii locali ajunşi la fața locului evaluează rapid situaţia, tinând seama de posibilitatea existenței unei 

diversiuni în vederea inducerii în eroare asupra locului ce urmează a fi lovit; 

-folosesc eficient tehnicile de luptă specifice în vederea contracarării atacului terorist; 

-participă la acţiunea operativă a grupei de intervenţie și a celorlalte forțe ce intervin ; 

- în momentul acţiunii forțelor sosite pentru a interveni au obligaţia de a delimita strict grupul de 

infractori, față de persoanele neimplicate în  incident; 

- semnalizează incheierea alarmei; 

-participă la evacuarea evntualilor raniți , acordarea primului ajutor, evacuarea bunurilor stingerea 

incendiilor; 

- întocmesc raportul de eveniment. 

Încercare  de  pătrundere   într-un   obiectiv   în   scopul  sustragerii de bunuri sau valori: 

-anunţă  imediat ofiţerul de serviciu ; 

-ofiţerul de serviciu anunţă conducerea Politiei locale, organele Politiei Române, alarmează echipa de 

intervenţie și ceilalţi poliţişti aflaţi în serviciu(dacă este cazul); 

-poliţiştii locali aflaţi la fața locului, cooperând cu personalul care asigură paza obiectivului, încearcă 

anihilarea acţiunii de pătrundere frauduloasă în obiectiv utilizând, dacă este cazul, tehnicile de luptă 

specifice ; 

-cooperează cu forţele sosite la intervenţie pentru capturarea elementelor care au încercat sa pătrundă în 

obiectiv ; 

- dacă jefuitorii au luat ostateci și le ameninţă viața, poliţiştii locali se îndeparteaza și continuă să le 

urmărească mişcările, reţinând cât mai multe semnalmente și carcteristici (îmbracaminte , fizionomie, ce 

autoturism au sau folosesc, numărul acestuia, armament, etc); 

- furnizează date și informaţii poliției;  

-predă infractorii organelor Politiei Române ; 

- întocmesc raportul de eveniment. 

Incendii: 



- poliţistul local anunţă imediat ofiţerul de serviciu ; 

- ofiţerul de serviciu, anunţă pompierii, poliția, protecţia civilă ,conducerea D.P.L și salvarea; 

- poliţiştii aflaţi la fața locului iau masuri de salvarea / evacuarea persoanelor și acordă primul ajutor în 

caz de nevoie, fără a neglija îndatoririle ce le revin; 

- participă, după caz, la evacuarea bunurilor și valorilor , limitarea și lichidarea incendiilor și asigură paza 

bunurilor evacuate și a locurilor de producere a evenimentelor, interzicând accesul persoanelor care nu-și 

justifică prezența, conservând urmele, concomitent cu îndeplinirea sarcinilor ce le revin; 

- furnizează date și informaţii instituţiilor competente; 

- întocmeste raportul de eveniment. 

Inundaţii: 

- poliţiştii anunţa ofiţerul de serviciu ; 

- ofiţerul de serviciu anunţă telefonic pompierii, poliția, protecţia civilă, conducerea D.P.L., salvarea și 

alarmează agenţii și grupa de intervenţie; 

- participă la evecuarea persoanelor și răniţilor acordând primul ajutor; 

- participă la evacuarea bunurilor și materialelor în locuri neafectate, organizând paza acestora , 

continuând îndeplinirea obligaţiilor specifice , interzicând accesul „ binevoitorilor" și a curioşilor; 

- acţionează cu calm, evitând prin comportamentul sau instalarea stării de pănica, pastrând ordinea ; 

- furnizează date și informaţii instituţiilor competente; 

- întocmeste raportul de eveniment. 

Cutremure: 

- poliţiştii locali se adăpostesc(posteaza) într-un loc sigur, ferit de căderea unor corpuri de construcţii, 

cabluri, geamuri; 

- anunţă ofiţerul de serviciu ; 

- ofiţerul de serviciu anunţă telefonic pompierii, poliția, protecţia civilă, salvarea și alarmează agenţii și 

grupa de intervenţie; 

- participă la evecuarea persoanelor și răniţilor acordând primul ajutor; 

- participă la evacuarea bunurilor și materialelor în locuri neafectate, organizând paza acestora , 

continuând îndeplinirea obligaţiilor specifice , interzicând accesul „ binevoitorilor" și a curioşilor; 

- acţionează cu calm, evitând prin comportamentul lor instalarea stării de panica,păstrând ordinea ; 

- furnizează date și informaţii instituţiilor competente; 

- întocmeste raportul de eveniment. 

În cazul în care ofiţerul de serviciu va fi sezizat despre unul din evenimentele enumerate mai sus va 

desfăşura următoarele activităţi: 

-anunţă imediat şeful Politiei locale; 

-alarmează poliţiştii locali aflaţi în serviciu; 

-anunţă conducerea D.P.L. celelalte instituţii competente în rezolvarea evenimentului; 

-alarmează, la ordin, poliţiştii locali aflaţi la domiciliu. Toate activităţile vor fi conduse,nemijlocit, de 

către ofiţerul de serviciu până la sosirea Şefului Politiei locale. 

                 

                                                                                                                                

 

 

          Inițiator, 

           Primar, 

CHELARU FLORIN 

 

                                                                                                                                 Întocmit, 

  Director Executiv, 

                                                                                         NECULA CONSTANTIN 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMISIA LOCALĂ DE ORDINE  

ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ 

ORAȘ NĂVODARI 

JUDEȚUL CONSTANȚA 

DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ 

Nr. 

 

 

 

AVIZ 

 

           Cu privire la aprobarea Planului de Ordine și Siguranță publică al Orașului 

Năvodari, analizând întreaga documentație pusă la dispoziție de Direcția Poliția Locală 

           Având în vedere procesul verbal al Ședinței Comisiei Locale de Ordine Publică a 

Orașului Năvodari întrunită în data de ___/___/2020 

 

 

Comisia Locală de Ordine Publică, a Orașului Năvodari 

 

  

                                                              Acordă  
AVIZ FAVORABIL PLANULUI DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ A ORAȘULUI 

NĂVODARI PENTRU ANUL 2020 

 

 

 

PREȘEDINTE: Dl. PRIMAR CHELARU FLORIN...................... 

 

MEMBRII: 

 

-  Tîrșoagă Viorica                      - Secretar general al Orașului............................ 

-  Comisar Ivan Vasilica             - Șeful Poliției Năvodari....................... 

-  Stan Liviu Marian                   - Consilier local..................................... 

-  Dumitrescu Daniel                  - Consilier local..................................... 

-  Florea Ion                               - Consilier local...................................... 

-  Necula Constantin                  - Director Executiv Poliția Locală............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ORAȘ NĂVODARI 

        PRIMAR,  

CHELARU FLORIN 

 

 

NR. 

 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

 

 

          Asigurarea ordinii și liniștii publice reprezintă o cerință esențială a stabilității interne care 

garantează asigurarea condițiilor corespunzătoare unui nivel socialmente acceptabil de respectare a 

normelor de drept și de conduită civică, ce permite exercitarea drepturilor  și libertăților fundamentale ale 

cetățenilor, precum și funcționarea structurilor specifice statului de drept și se caracterizează prin 

credibilitatea instituțiilor, sănătatea și morala publică, starea de normalitate în organizarea și desfășurarea 

vieții sub toate aspectele sale, politice, sociale, economice, în concordanță cu normele juridice , de etică 

morală, religioasă, etc., acceptate de societate. 

         Pentru toate acestea este necesar să se realizeze activități specifice de ordine publică, prin care se 

stabilesc competențe și atribuții în materie, în concordanță cu legislația în vigoare. 

         Cadrul general privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică, îl reprezintă Legea 

nr.155/2010 , Legea Poliției Locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, H.G.1332/2010, 

privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale și Ordinul 

Ministerului Adminstrației și Internelor nr.92/2011, pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului 

de ordine si siguratnta al politiei locale. 

         La elaborarea Planului de ordine și siguranță publică se au în vedere aspectele ce privesc amplasarea 

geografică a teritoriului, populația, evenimentele socio-economice, politice sau religioase, manifestările 

culturale, starea infracțională și contravențională înregistrată în anul anteriorprecum și tendințele acesteia. 

        Planul este elaborat potrivit legii, de Comisia Locală de Ordine Publică, plan ce se supune dezbaterii 

și aprobării autorității deliberative, numai după ce este autorizat de Comisia Locală de Ordine și Siguranță 

Publică, în conformitate cu prevederile art.29, alin.1, lit.c și art.30 lit.g din Legea nr.155/2010, legea 

Poliției Locale, coroborate cu art.5, alin.1 din Ordinul MAI nr.92/05.05.2011, precum și art.24 din 

Regulamentul-cadru al Poliției Locale, Planul de cooperare între Poliția Orașului Năvodari și Primăria 

Orașului Năvodari. 

 

PRIMAR, 

CHELARU FLORIN 



 

 

 

 

DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ 

ORAȘ NĂVODARI 

NR.  

 

      VIZAT, 

                                                                                                                                  PRIMAR, 

                                                                                                                         CHELARU FLORIN 

 

 

REFERAT 

   

 

 

Potrivit prevederilor art.30, lit.g) din Legea nr.155/2010, privind poliția locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea deliberativă locală aprobă 

,,la propunerea comisiei locale, planul de ordine și siguranță publică al unității 

adminstrativ-teritoriale”. 

Totodată , art.3, alin.1, din Ordinul M.A.I. nr.92/2011 pentru aprobarea 

Metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguratnță al poliției locale, prevede 

faptul că ,,elaborarea planurilor de ordine și siguranță publică pentru unitățile 

administrative-teritoriale în care sunt inființate structuri de poliție locală se realizează în 

cadrul comisiei locale de ordine publică și se aprobă de catre autoritatea deliberativă a 

administrației publice locale respective”. 

Luând în considerare aceste aspecte, precum și prevederile OUG 57/2019, proiectul 

de hotarâre privind aprobarea Planului de ordine și siguratnță publică al Orașului 

Năvodari, poate fi adoptat în condițiile legii. 

 

                                                               

                                                              Director Executiv, 

                                                      NECULA CONSTANTIN 

     



 

 

                                

 

ORAȘ NĂVODARI 

Comisia Locală de Ordine Publică 

 Nr.___________/_____________ 

 

 

 

 PROCES-VERBAL 

 

 

 

           Încheiat astăzi,______________,cu ocazia întrunirii Comisiei Locale de Ordine Publică a Orașului 

Năvodari pentru analizarea și avizarea Planului de ordine și siguranță publică a Orșului Năvodari, pentru 

anul 2020. 

           În urma convocării, la întrunire au participat toți membrii Comisiei Locale. 

     

           Întrunirea a debutat cu prezentarea ordinii de zi: 

      1. Analiză și propuneri privind Planul de ordine și siguranță publică al Orașului Năvodari pentru 

anul 2020. 

 

        S-a trecut la analizarea punctului nr.1 al ordinii de zi respectiv, Planul de ordine și liniște publică al 

Orașului Năvodari, pentru anul 2020. 

          Având în vedere faptul că, fiecare dintre membrii comisiei au analizat anterior documentul supus 

atenției, dl.Necula Constantin-director executiv al Poliției Locale al Orașului Năvodari, a făcut o scurtă 

prezentare a planului, motivând necesitatea aprobării acestui plan în vederea respectării în vederea 

respectării legislației specifice în vigoare și în special Ordinul M.A.I. 92/ 05.05.2011, pentru aprobarea 

Metodologiei de elaborare al planului de ordine și siguranță publică al poliției locale, art.5,pct.1, unde se 

stipulează că aceste planuri sunt elaborate și actualizate, după caz, pînă la data de 15 aprilie sau ori de cîte 

ori survin modificări în evoluția situației operative cu privire la efectivele de poliție locală participante la 

activitățile de menținere a ordinii și liniștii publice. 

          S-a dat cuvîntul membrilor  Comisiei Locale, pentru eventuale obiecții, propuneri de 

modificare/completare a acestui document ce vizează interesul social, calitatea și buna desfășurare a unui 

serviciu public de interes local, stimularea și responsabilizarea personalului Poliției Locale Năvodari, în 

relația cu comunitatea. 

         Întrucât membrii Comisiei Locale nu au avut completări de făcut, s-a trecut la verificarea 

documentului sub aspectul legalității și temeiniciei întocmirii lui, constatându-se că sunt respectate 

prevederile Legii nr.155/2010, H.G.nr.1332/2010 și în special al Ordinului M.A.I. nr.92/05.05.2011, 

pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al poliției locale. 

         S-a procedat la supunerea la vot a Planului de ordine și siguranță publică a Orașului Năvodari, 

pentru anul 2020. 

         Cu unanimitate de voturi celor prezenți la ședință, Comisia Locală a acordat Aviz favorabil pentru 

Planul de ordine și siguranță publică al Orașului Năvodari pentru anul 2020, urmând ca acesta să fie supus 

aprobării Consiliului Local Năvodari. 

         Prezentul proces-verbal, conține 1(una) pagină față verso și a fost încheiat într-un singur exemplar 

semnat de toți membrii Comisiei Locale de Ordine Publică a Orașului Năvodari. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Comisia Locală de Ordine Publică a Orașului Năvodari 

 

 

 

1. Președinte: Chelaru Florin – Primar al Orașului Năvodari___________________ 

2. Membru: Tîrșoagă Viorica – Secretar general al Orașului Năvodari___________ 

3. Membru: Stan Liviu Marian – Consilier local____________________________ 

4. Membru: Dumitrescu Daniel – Consilier local___________________________ 

5. Membru: Florea Ion – Consilier local__________________________________ 

6. Membru: Ivan Vasilică - Șeful Poliției Orașului Năvodari__________________ 

7. Membru: Necula Constantin – Director Executiv al Poliției Locale___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

PLANUL DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ, este documentul prin care se organizează anual, 

activitatea Poliției Locale Năvodari, pentru menținerea ordinii și siguranței publice în localitate 

 (Orașul Năvodari) 

 

 

CADRU LEGISLATIV 

 

Pentru realizarea acestui document s-au avut în vedere următoarele acte normative: 

1. Legea nr.155/2010 – Legea Poliției Locale; 

2. H.G.nr.1332/2010 – Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale; 

3. H.C.L. nr.23/2011 – privind înființarea Poliției Locale Năvodari; 

4. Ordinul M.A.I. nr.92/2011 – pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine și 

siguranță publică al poliției locale;  

5. Codul Administrativ; 

6. Legea nr.295/2004 privind Regimul armelor și munițiilor; 

7. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; 

8. Legea nr.12/1990 rep., privind protejarea populației împotriva unor activități comeciale ilicite; 

9. Legea nr.61/1991 mod., pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire 

socială, a ordinii și liniștii publice; 

10. Hotărâri ale Consiliului Local Năvodari specifice acestor activități( ordine publică, transport, 

spații verzi, curățenie, salubritate, câini periculoși și comunitari, parcări, ridicări/blocări vehicule, 

zone de agrement, taxe și impozite locale, etc.) 

11. H.G. nr.779/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale de ordine și siguratnță publică 2015-2020; 

12. O.M.A.I. nr.60/2010 mod. privind organizarea și executarea activităților de menținere a ordinii și 

siguranței publice; 

13. Ordonanța de Urgență nr.195/2002 mod., privind circulația pe drumurile publice; 

14. Ordonanța de Urgență nr.195/2005, privind protecția mediului; 

15. Regulamentul (U.E.) 679/2016, privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

16. Codul penal; 
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