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JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
COMISIA LOCALA DE ORDINA PUBLICA

PLAN DE ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA
AL MUNICIPruLUI MOTRU

2022

Prezentul Plan a fost intocmit in baza prevederilor Ordinului M. A. 1.nr.9212011 privind
Metodologia de elaborare a planului de ordine si siguranta publica al politiei locale, avandu-se in vedere
dispozitiile si prevederile urmatoarelor acte normative :

- Legea Politiei Locale nr. 155/2010;
- Regulamentul-cadru de organizare gi funcfionare a poliliei locale, aprobat prin H.G.

133212010;
- Strategia M.A.I. de realizare a ordinii si sigurantei publice, petru cresterea sigurantei

cetateanului si prevenirea criminalitatii stradale, aprobata prin H.G. 196/2005;
- Ordinul M.A.I. 6012010 privind organizarea si executarea misiunilor de mentinere a

ordinii si sigurantei publice;

CAPITOLUL I
ANALIZA SITUATIEI OPEMTIVE

A. TERITORIUL

Municipiul Motru este situat in partea de sud-vest a judefului Gorj, la linia de demarcatie dintre
judetul Mehedinti si judetul Gorj, avdnd ca vecini :

- la Sud si Sud-Est: Comuna Vagiulesti, jud. Gorj;
- la Est: Comuna Slivilesti si Matasari, jud. Gorj;
- la Nord si Nord-Est: comuna Ciuperceni, jud. Gorj;
- la Nord si Nord-Vest: Comuna Glogova, jud. Gorj;
- la Vest: Comuna Catunele, jud. Gorj;
- la Sud-Vest: Comuna Brosteni, judetul Mehedinti.

Localitatea este asezata pe D.N. 67,\a 44 km de municipiul resedinta al judetului Gorj - Targu-Jiu
sila42 km de municipiul de resedinta al judetului Mehedinti - Dr.Tr. Severin.

Municipiul Motru ocupa o suprafata de 50,09 km2, din care 14,293 k * ,"pr"rinta suprafete
intravilan si are in componenJd satele: Ploqtina, Roqiufa, Leurda, insurElei, Hor6qti, Rdpa gi Lupoita.

Ca formd de relief predomind,,dealul" in partea de nord-est, unde se afld satele Rogiuta, Ploqtina
gi Lupoila, dar si "lunca" - cea mai mare fiind lunca Motrului, intinsa pe albia raului Motru. Aspectul
reliefului este dat de alternanta dealurilor izolate cu profil inalt si vaile despartitoare care se largesc in
zona de confluenta.

Altitudinea medie a reliefului este cuprinsa intre 200+300 m, cea mai ridicata fiind Piscul Tdlvei
de 415 m laNE de satul Rosiuta, Motru fiind situat la o altitudine de 185m.

Padurile acopera peste : fag, stejar si salcam.
Clima regiunii este

Temperatura medie
colinara, iar nivelul mediu

prin ierni blande si veri calduroase.
oc in zona de lunca, usor mai scazuta in zona
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Schimbarile climaterice din ultimii ani au generat si in aceastazoflacaderi bmste de precipitatii in
cantitati mari, producand rar inundarea unor zone pe albia raului Motru si paraului Plostina.

RAul Motru este artera hidrografica principala si are o orientare data de aspectul reliefului. Valea
Rdului Motru este cea mai larga ocuptnd un loc central in peisajul reliefului. Afluentii importanti ai

R6ului Motru: Plostina si Lupoita.
Principala cale de comunicatie este DN 67 localitatea fiind asezatala44 km de municipiul

resedinta al judetului Gorj - Targu-Jiu sila42 km de municipiul de resedinta al judetului Mehedinti -
Dr.Tr. Severin. DN 67 se intersecteazainmunicipiul Motru cu DJ 671-8, realizand legatura cu comunele
Catunele, Glogova, respectiv orasul Baia de Arama in partea de N-V si comunele Samarinesti, Vagiulesti
in partea de E. Dumuri comunale asigura comunicarea cu toate satele componente.

In partea de sud a municipiului este situata Statia C.F.R. Motru, prin aceasta asigurandu-se

legatura feroviara Motru - Strehaia unde se racordeaza la magistrala Bucuresti - Timisoara. Transportul
feroviar de carbune se realizeaza printr-o retea de cai ferate industriale care fac legatura intre principalele
unitati miniere si calea ferata Motru-Strehaia in punctul de legatura Motru-Est.

Principalele zone de agrement din municipiu sunt cele trei parcuri amenajate: Parcul Central -

Str. Minerului, Parcul Tineretului - Str. Macului si Parcul Minerul -zonaT-uri, zavoiul Plostina sau raul
Motru in sezonul cald si Zona de agrement - Strand, sitauata pe Str. Marului.

Pe razamunicipiului Motu se identifica doua monumente istorice, respectiv Monumentul Er'..or
Neamului - amplasat in Parcul Tineretului si Monumentul Eroilor din satul Rosiuta. De asemenea in fata
Casei de Cultura Motru a fost ridicat in anul20l3 Monumentul Minerului.

Municipiul 
Y:ffiH;.HilJ#ele 

aparfindtoare are urmdtoarele obiective de cul t :

6 biserici ortodoxe'

:lii::ffiri"""'s;
- 2 case de rugdciuni.

Procesul instructiv-educational este asigurat in municipiul Motru prin:
- 1 gradinita in satul Leurda si 3 in oras;
- Scoala Gimnaziala nr. 1;

- Scoala Gimnaziala nr.2;
- Colegiul National "George Cosbuc";
- Colegiul Tehnic Motru;
- Clubul elevilor.

Obiective de interes public ce prezinta interes pentru activitatea de mentinere a ordinii publir
- Sediul Primariei si Consiliului Local Motru;
- Sediul Serviciului Impozite si Taxe, Asistenta Sociala, Ev. Persoanei si Cadastru;
- Casa de Cultura a municipiului Motru;
- Casa Multiculturala Motru;
- Piata Centrala;
- Parcul Central;
- Parcul Tineretului;
- Parcul Minerul;
- Stadionul "Minerul";
- Unitatile de invatamant;
- Zona agtement - Strand;
- Camin Social;
- Targul Saptamanal din satul

*,

Printre obiectivele economice importante pe

- Marketuri: Ghiocela, Lidl, Profi si
Filiale ale unor unitati bancaryPg$
CEC;
Cluburi, discoteci: "La
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Conform datelor statistice recente, municipiul Motru detine:
- populatie dupa domiciliu - 21049 (la data de 01.01 .2021);
- nr. gospodarii populatie - 7580;
- nr. cladiri - 1660;
- nr. locuinte - 8540.

In orasul Motru ponderea populatiei masculine este dominanta, fata de satele apartinatoare unde
predomina usor populatia feminina. In ceea ce priveste structura populatiei pe grupe de varsta, peste 657o
din populaite sunt adulti, circa 15 Yobatrani (persoane peste 65 de ani), iar circa 18% copii si elevi.
Structura ocupatiolala a populatiei este urmatoarea:

- nr. mediu salariati - 5083;
- elevi *3609;
- pensionari - 4650;
- numar someri (luna Ianuarie202l) - 149

Ponderea etnica este detinuta de romani in proportie de peste 92o/o,urmata de alte nationalitati in
procente foarte mici (maghiari, rromi, germani, sarbi). In proportii apropiate,9loh din populatie este

ortodoxa, lYo catolica, urmata de alte religii (neoprotestanti, penticostali, baptisti,etc.)
Activitatea debazd a locuitorilor este mineritul, localitatea fiind o zona monoindustriala bazatain

principal pe exploatari ale lignitului la suprafata (cariere), dar se regasesc si alte unitati - de transport,
constructii, confectii si uzina de alimentare cu apa si agent termic - precum si agricultura, pentru
locuitorii satelor.

Restructurarea industriei miniere a adus dispolibilizari insemnate locuitorilor din Motru, o parte
regasindu-se in randul somerilor, sau in cautarea unui loc de munca in alte zone din tara sau strainatate.

In prezent pe razamtrnicipiului isi desfasoara activitatea circa 320 agenti economici in diverse
domenii (comert, transporturi, constructii, confectii, etc).

B. EWIAL:ECONOM[CE. POLITICE SAU RELIGIOASE

La stabilirea masurilor de ordine cu ocazia manifestarilor cultural-artistice, sportive, religioase
sau comemorative peraza municipiului Motru, se vor avea in vedere urmatoarele evenimente:

- Sarbatorile nationale, comemorate prin depunerea de coroane de flori la cele 2

monumente istorice de pe raza localitatii, respectiv Parcul Tineretului si satul Rosiute;
- Zilele municipiului Motru, sarbatorite la sfarsitul lunii Mai prin manifesari cultural

artistice organizate in Parcul Tineretului - Primaria Mun. Motru;
- Ziua Minerului, sarbatorita in luna august in zavoiul Plostina;
- Sarbatorile religioase nationale si locale (Paste, Craciun, nedei, hramuri), caracteizate

prin participarea unui numar mare de persoane la slujbele religioase ale bisericilor de
peraza municipiului;

- Manifestari cu caracter politic - adunari publice - orgaruzate in perioada campaniilor
electorale, caracteizate prin participarea unui numar mare de persoane, precum si a
unor personalitati politice.

- Alte manifestari si sportive, ocazionate la diferite sarbatori (Ziua
Copilului,
in vederea

necesita orientarea flexibila a fortelor de ordine
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D. STAREA INFRACTIONALA SI CONTRAVENTIONALA

Datorita restructurarilor care au avut loc in domeniul industrial, numarul persoanelor fara ocupatie
a crescut, acestia avand serioase probleme economico-financiare, o parte din acestia fiind predispusi a

comite fapte antisociale sau sa fie cooptati in grupuri de infractori, care sa actioneze pe raza municipiului.
Principalele genuri de fapte comise in zona se concentreazape furturile din unitati comerciale de

pe raft, loviri si alte violente si violenta domestica. Multe din infractiunile comise au fost favorizate si de

neglijenta victimelor.
O alta latura a fenomenului ffiactional se datoreazatinerilor plecati in diferite state europene,

care pe fondul teribilismului produc acte de tulburare a ordinii publice, de nahra a degenera in acte dr
violenta.

Infractiunile stradale au inregistrat o crestere in anul 2021. Se mentin la acelasi nevel de risc
criminogen zonele adiacente localurilor publice, unde in zilele de vineri si sambata se inregistreaza
cresteri ale fluctuatiei de persoane, in special tineri.

Autorii infractiunilor provin atat din municipiul Motru cat si din judetul Mehedinti (intr-un numar
mai mic decat in anii anteriori), in categoria acestora intrand persoane fara ocupatie, cat si minori
proveniti din familii dezorganizate, acestia actionand atat individual cat si in grup.

Din analiza situatiei operative reiese o scadare usoara a numarului de infractiuni contra persoanei,

precum si a furturilor furturilor de si din auto.
Din analiza starii infractionale si locurilor unde au avut loc fapte antisociale la nivelul

municipiului Motru, principalele zone de risc criminogen sunt:
- clubul "La Academie" si alte localuri de alimentatie publica, respectiv: La Vasilescu,
- unitatile de invatamant, unde se pot inregistra infractiuni cu violenta sau furturi

minore, in care pot fi implicati elevi;
- parcarile de resedinta;
- localitatile din zona rurala

In ceea ce priveste starea contraventinala, pe raza municipiului numarul contraventiilor cons. .te

a fost in crestere in special datorita masurilor stabilite la nivel national in perioada starii de alerta
Un rol important in asigurarea ordini publice si prevenirii faptelor antisociale pe raza municipiului

il detine functionarea Sistemului de Supraveghere Video perazamunicipiului imaginile surprinse
descurajand unele manifestari antisociale, sau ajutand la stabilirea concreta a imprejurarilor comiterii
unor fapte de natura contraventionala sau penala.
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CAPITOLUL II

DISPOZITIVUI, DE ORDINE qI SIGURANTA PUBLICA.
MISIUNILE SI ZONELE DE RESPONSABILITATE

A.) DISPOZITIVUL DE ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA SI ZONELE DE
RESPONSABILITATE

Avdnd in vedere datele rezultate din situalia operativd, efectivele de polilisti locali, precum gi
cooperarea cu Politia Mun.Motru pentru realizareamdsurilor de asigurare a ordinii publice, in municipiul
Motru se organize azd doud, zone de siguranfd publicd.

Pentru o mai bund coordonare a m6surilor specifice, si o mai mare eficien{E a m6surilor de
prevenire la nivelul cerintelor, se va acliona pe anumite itinerarii gi variante de patrulare.

Imp6rtirea zonelor de siguranti publicS qi repartizarea acestora fiecdrei componente de ordine
public6, se face dupl cum urmeazS:

ZONA 1

Cuprinde teritoriul urban si rural din partea de nord -vest a municipiului fiind delimitat6 intre:
Cartier Stiucani, Stadion Minerul, Str. Molidului, Str. Tineretului, Str. Minerului, alee SC Ghiocela Prod
Com srl, Statie Petrom, Calea Severinului, Calea Tismanei si satele Plostina, Rosiuta, Lupoita, avdnd ca
principale obiective:

- Administrafia Finanfelor Publice, Poli(ia mun. Motru, Parchetul de pe l6ng6 Judecitoria Motru,
Judecltoria Motru, Oficiul PTTR, sediul ROMTELECOM, Ocolul Silvic Motru,

- unitatile bancare - Banca Transilvania, BRD, Raiffeisen, Unicredit Tiriac, BCR si CEC - Bank ,
- unitatile de invatamant: Scoala Gimnaziala nr.1, Scoala Gimnazialanr.2, Colegiul,,George

Cogbuc", Colegiul Tehnic Motru, Gradinita nr.1 cu Program Prelungit, Gradinita nr .7 si Clulbul Elevilor;
- Cdminele sociale ale Primdriei Motru si sediul S.C. Directia Publica Motru, C6minele S.C.Succes

Nic Com srl, Spitalul Municipal Motru si Policlinica, Stadionul Minerul si cele doua parcuri - Parcul
Minerul si Parcul Central cu Casa Multiculturala, cartiere de locuinte: Stiucani si 8 Martie;

- Unitatile de alimentatie publica din zona centrala - B-dul Trandafirilor, Parcul Central si zona
Complex Mijloc.

In aceastd zon6 se ac\ioneazd de regull pe schimbul I - ilI, cu patrule de politisti locali, care
coopereazl cu patrulele din zonele invecintate, precum gi posturile de pazdqi securitate ale subunitdfli de
jandarmi, de la Judecdtoria Motru si Parchetul Motru.

In zona se regasesc atat ATM-urile unitatilor bancare mentionate cat si casele de amanet, schimb
valutar si pariuri sportive din zona centrala a orasului.

ln zona unitatilor de invatamant, pe schimbul I si II vor actiona pe toata durata cursurilor scolare
echipaje de politisti locali, avand ca principal obiectiv asigurarea climatului de ordine si siguranta publica
in incinta si vecinatatea acestor obiective.

Serviciul se executa prin patrulare zonei de siguranta publica, conform
itinerariilor de patrulare stabilite, precum
cursurilor scolare.
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in vederea exercitarii atributiilor specifice, componenlii patrulelor de ordine si siguranta publica

au urmdtoarele obli gatii :

a) ac\ioneazdin zona de competenld stabiliti prin planul de ordine gi siguranfi pentru

prevenirea gi combaterea faptelor antisociale, precum gi pentru men{inerea ordinii gi liniqtii publice sau

curdteniei localitSlii ;

b) intervin la solicit6rile dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgen{6

ll2,pe principiul "cel mai apropiat polifist de locul evenimentului intervine", in func]ie de specificul
atribuliilor de serviciu stabilite prin lege gi in limita competen{ei teritoriale;

c) in cazul constatdrii in flagrant a unei fapte penale, imobilizeazd fEptuitorul, iau misuri
pentru conservarea locului faptei, identific[ martorii oculari, sesizeazd imediat organele competente qi

predau fbptuitorul structurii Poliliei Romdne competente teritorial, pebazd de proces-verbal, in vederea

continudrii cercetdrilor;
d) coopereaza cu personalul de ordine si paza de la institutiile de invatamant si celelalte

unitati asigurate orpazadin zona de responsabilitate, pentru a a cere gi acorda sprijin in solufionarea unor
situatii ivite pe timpul serviciului;

e) aclioneazapentru prevenirea si combaterea furturilor din obiectivele de pe raza de

competenfd, a celor de qi din autoturisme, cat si pentru prevenirea distrugerii mobilierului stradal si ^.
bunurilor din patrimoniul Primariei Mun. Motru;

0 conduc la sediul politiei locale/structurii Poliliei RornAne competente persoanele suspecte

a cdror identitate nu a putut fi stabilitd, in vederea lu6rii mdsurilor ce se impun;
g) asigura ordinea si siguranta publica pe B-dul Trandafirilor, precum si interventia in cazul

unor manifestari tulburente in zona localurilor publice din zona centrala;

h) aclioneazd, in condiliile art. 6 lit. k) din Legea rc.15512010, pentru depistarea persoanelor

gi a bunurilor urmdrite in temeiul legii;
i) participa la acliuni organizate, in baza planurilor intocmite in acest sens, pentru

combaterea faptelor antisociale;
j) aclioneazapentru combaterea faptelor de parazitism social gi pentru depistarea celor care

polueazd strada (cergetori, vagabonzi, prostituate, etc.);
k) intervine pentru asigurarea fluentei rutiere pe itinerariul de patrulare, atunci cdnd situalia

impune;
l) participa la asigurarea rnasurilor de ordine pe timpul organizarii unor manifestari publice

pe B-ru1Trandafirilor - spectacole in aer liber, adunari publice, etc - cooperand cu efectivele de

jandarmi si politia care asigura masurile de ordine la aceste manifestari; 
-m) verifici gi solutioneazd sesizdrile gi reclamatiile primite din partea cetl{enilor

unitililor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului;
n) participd la executarea misurilor stabilite in situalii de urgenld;
o) se afla la orele stabilite in punctele fixate in variantele de patrulare, dacd nu sunt cauze

care pot impiedica aceasta;

lnzonarurala patrularea se executl de reguld cu patrula mobila a Poliliei Locale conform
planificdrii, avandu-se in vedere si dispozitia primarului, cooperAndu-se cu dispozitivele de pazddela
agentii economici din zon6.

Principalele obiective blocul administrativ gi depozitele Carierei Rogiuta, ,

unitafle comerciale private, miniere , garaje auto, unitetile de inv[{6mdnt,
micro cartisrotrfqrromi din cetitenilor, bisericile ortodoxe, re{eaua de apd
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Cuprinde teritoriul din partea de sud-est a muinicipiului, cuprinsd intre: Cartier Stiucani
str.Tineretului, Str. Minerului, alee SC Ghiocela Prod Com srl, str. Maruluii si satele Insuratei, Leurda
Horasti.

In aceastS zond obiective mai importante sunt: Primdria Motru, Serciviul I.T.L. Motru, Parcul
Tineretului, Casa de Cultura, Catedrala Ortodoxa, Catedrala Catolica, Piata Centrala si complexurile
comerciale sin zona, Zona de agrement - Strand, unitafile comerciale de la parterul blocului M6, Biserica
Cultului Baptist, Scoala "Sf. Ioan", Lidl, S.C. UATAA S.A, Statia de Transfer si Epurare a apei precum
si adapostul pentru caini.

Organizarea serviciului de ordine public6 se face pe schimbul I - m cu patrule de politisti locali,
care coopereazd cu patrulele din zonele si posturile fixe invecintate.

Serviciul se executa prin patrulare pedestra sau auto pe razazonei de siguranta publica, conform
itinerariilor de patrulare stabilite in acest sens, precrlm si prin post fix la sediul Primariei Mun. Motru si
Parcului Tineretului.

in vederea exercitarii atributiilor specifice, componenfii patrulelor de ordine si siguranta publica
au urm6toarele obligaJii:

a) aclioneazdin zona de competenlE stabilitl prin planul de ordine gi sigurantd pentru
prevenirea gi combaterea faptelor antisociale, precum gi pentru men(inerea ordinii gi liniqtii publice sau
curdteniei localitdlii ;

b) intervin la solicit6rile dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgentd
ll2,pe principiul "cel mai apropiat polifist de locul evenimentului intervine", in funcfie de specificul
atribuliilor de serviciu stabilite prin lege gi in limita competen{ei teritoriale;

c) in cazul constatlrii in flagrant a unei fapte penale, imobilizeazi fbptuitorul, iau mdsuri
pentru conservarea locului faptei, identificd martorii oculari, sesizeazd imediat organele competente gi

predau ftptuitorul structurii Poliliei Romdne competente teritorial, pebazdde proces-verbal, in vederea
continulrii cercet6rilor;

d) coopereaza cu personalul de ordine sipaza de la institutiile de invatamant si celelalte
unitati asigurate cupaza din zona de responsabilitate, pentru a a cere gi acorda sprijin in solulionarea unor
situalii ivite pe timpul serviciului;

e) asigura ordinea si siguranta publica in zona Casei Sindicatelor, precum si interventia in
cazul unor manifestari tulburente la unitatile de alimentatie publica din aceasta zona, Statia CFR, Parcul
Tineretului si celorlalte localuri publice din zona de responsabilitate;

0 aclioneazapentru prevenirea si combaterea furturilor din obiectivele de pe ruzade
competenll, a celor de gi din autoturisme, cat si pentru prevenirea distrugerii mobilierului stradal si
bunurilor din patrimoniul Primariei Mun. Motru;

g) conduc la sediul poliliei locale/structurii Politiei Romdne competente persoanele suspecte
a cdror identitate nu a putut fi stabilitE, in vederea ludrii mdsurilor ce se impun;

h) aclioneaz4 in condiliile art. 6 lit. k) din Legea nr. 15512010, pentru depistarea persoanelor
gi a bunurilor urmdrite in temeiul legii;

i) participa la acJiuni organizate,inbazaplanurilor intocmite in acest sens, pentru
combaterea faptelor antisociale;

j) ac[ioteazapentru combaterea faptelor de parazitism social qi pentru depistarea celor care
polueazd strada (cerqetori, vagabonzi, prostituate, etc.);

k) intervine pentru asigurarea fluenfei rutiere pe itinerariul de patrulare, atunci c6nd situatia
impune;

l) participa la asigurarea timpul organizarii unor manifestari publice
in aer liber, adunari publice, etc - cooperandin zona Casei Sindicatelor si Parcul

cu efectivele de jandarmi si politia
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m) verific6 gi solutioneazd sesizdrile gi reclamaliile primite din partea cetitenilor
unitdtilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului;

n) participd la executarea mdsurilor stabilite irt situalii de urgen{6;
o) se afla la orele stabilite in punctele fixate in variantele de patrulare, dacd nu sunt cauze

care pot impiedica aceasta;

DISPOZITIV CIRCULATIE RUTIERA

Avand in vedere prevederile Legii politiei Locale nr. 155/2010 precum si Planul de cooperare

incheiat cu Politia Municipiului Motru, pe parcursul anului 2021 politistii locali dirt cadrul
Compartimentului Circutatie vor desfasura activitati specifice conform Planului de Cooperare incheiat in
acest sens, in vederea prevenirii si combaterii faptelor contraventionale la regimul circulatiei pe

drumurile publice, precum si aplicarii hotararilor C.L.Motru pe aceasta linie, asigurarea fluentei traficului
rutier in diferite zone al orasului si cu ocazia unor manifestari publice, in limita atributiile staliblite prin
Legeapolitiei locale.

POSTURI F'IXE DE ORDINE PUBLICA SI PAZA

Postul nr.l: - frx, se organrzeaza la SEDIUL POLITIEI LOCALE, pe trei schimburi, cu un
politist local, care va executa sarcinile specifice postului precum si atributiile de ofiter de serviciu.

Obiectivul este situat in partea centrala a municipiului Motru, pe Aleea Bradului nr.2, cladirea
cuprinzand parterul si etajul I gi are ca vecini in partea de nord Blocul de locuinte C4, in partea de sud

Clubul Elevilor, in partea de est Ocolul Silvic Motru, iar in partea de vest Judecatoria Motru si sediul
Romtelecom.

Ofiterul de serviciu in cadrul Politiei Locale Motru se stabileste din randul politistilor locali din
Compartimentul Dispecerat-Monitoizare,pabazaplanificarii lunare vizate de Seful Politiei Locale si

aprobate de Primarul Mun. Motru.
Ofiterul de serviciu se subordoneazanemijlocit Sefului Politiei Locale Motru sau inlocuitorului

acestuia, precum si politistului local aflat la continuitatea conducerii si are urmatoarele atributii:
. Laintrarea in serviciu ia in primire documentele ofiterului de serviciu, armamentul,

munitia si mijloacele de interventie si aparare aflate in camera de armament, in baza opisului din re6'^rul
de predare-primire a serviciului;

o Se documenteaza cu privire la situatia operativa, principalele activitati aflate in curs de

desfasurare, ordinele si deciziile ce trebuie indeplinite pe durata serviciului, precum si situatia efectivelor
aflate in serviciu;

. Verifica incaperile sediului Politiei Locale la terminarea progrcmului de lucru cu privire la
existenta unor surse care ar putea provoca incendii, inundatii sau alte evenimente;

o Supravegheazaaccesul in sediul Politiei Locale a persoanelor straine avand obligatia sa

legitimeze si sa verifice documentele de identitate ale acestora, iar dupa terminarea orelor de program

inchide usile de acces interzicand accesul persoanelor straine in sediul politiei locale;
o In cazul producerii unor evenimente deosebite, in caz de incendii sau calamitati,

si executa ordinele persoanei aflate la continuitaeaactione aza co nform planuri I or
conducerii;

. Raspunde nemi
o Interzice

Setului
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in interiorul sediului Politiei Locale;
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. Asigura securitatea autoturismelor din dotarea Politiei Locale in perioada de timp cat
acestea nu sunt in serviciul de patrulare, preda cheile si documentele doar politistlului local - conducator
auto, la intrarea acestuia in serviciul sau la dispozitia Sefului Politiei Locale;

Postul nr,2: - fix, se organizeaza la SEDIUL PRIMARIEI SI CONSILIULUI LOCAL
MOTRU, pe trei schimburi, cu un politist local, care va executa sarcinile specifice postului.

Obiectivul este situat in partea de sud a municipiului Motru, cuprinzand Parcul Tineretului gi are
ca vecini in partea de nord strada Macului, in partea de est Catedrala Ortodoxd, in partea de sud strada
Constructorului, iar in partea de vest bulevardul Garii.

Deplasarea politistilor locali de la sediul Politiei Locale spre locul de serviciu, se va face pe
itinerariul - sediul Politiei Locale - bulevardul Trandafirilor - bulevardul Gdrii -Primaria Mun. Motru.

Pe schimbul I politistul local care executd serviciul in acest obiectiv are urmdtoarele obligalii :

o permite accesul persoanelor in sediul primdriei numai intre orele 08.00-16.00, cdt timp angajalii
primlriei se afl6la program. Dup6 orele de program accesul este interzis oricdrei persoane;

o asigurd o bun6 desfEgurare a fluenfei de cetdfeni, verificdnd qi indrumdndu-i pe aceqtia spre
birourile solicitate;

o nu poart6 disculii cu cetifenii in afara celor impuse de natura serviciului;
o urmEreqte ca persoanele clrora li s-a permis accesul, sI se deplaseze numai in locurile pentru care

au primit permisiunea de acces;
. supravegheazd persoanele care intrd in sediul primlriei, ca acestea sd nu lase pachete, bagaje sau

alte obiecte suspecte care pot crea situatii de panic6 sau care ar putea produce explozii;
r la iegirea persoanelor din sediul primdriei executd controlul bagajelor, iar atunci cdnd este cazul gi

controlul corporal al persoanelor;
o in cazul apariliei unui grup de persoane cu un comportament violent va lua mdsuri de relinere a

acestora, va anunfa primarul, iar atunci cdnd situafia impune, va anunfa sediul Politiei locale qi

organele de polifie;
. nu permite accesul in sediul primdriei persoanelor aflate in stare de ebrietate.
Permanent, politistul local care executa serviciul in acest post va supraveghea atat zona delimitata de

Bd. Garii, str.Eroilor, str. Constructorului si str. Macului (zona ce cuprinde Sediul Primariei Motru,
parcarile auto si parcul), precum si:

a) zonaverde plantata cu tei aflata la sud de Str. Constructorului,
b) locul de joaca amenajat in partea de est, pe str.Eroilor, prevenind sustragerea de bunuri

meteriale, degradarea sau distrugerea mobilierului public, a amenajarilor din spatiul de joaca pentru copii
si a vegetatiei de pe raza parcului (arbori, arbusti, ronduri de flori).

Postul nr.3: - fix, se organizeazalasEDlul SERVICIULUI IMPOZITE SI TAXE LOCALE
MOTRU, pe schimbul I, cu un politist local de Luni pana Vineri, intre orele 0700 - 1700, careva executa
sarcinile specifice postului.

Obiectivul este amplasat in partea de sud a municipiului Motru si are ca vecini: in partea de nord
blocul de locuinta Hl, inpartea de est Gradinita nr.4 - Vile, in partea de vest Banca Comerciala Romana,
iar in paretea de sud Str. Macului - Parcul Tnieretului.

obiectivul *"r'lilt1"rffi:H:"$Tl'l;ffi;", 
"n" 

birourile urmatoarelor servicii:

Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanei;
- Serviciul de Asistenta
- Serviciul de Cadastru. F \rl
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Obiectivul este dotat cu sistem de supraveghere video precum si sistem de alarmare impotriva
efractiei, ambele fiind monitoizate la sediul Politiei Locale Motru.

Deplasarre agentilor comunitari de la sediul Politiei Locale spre locul de serviciu se face pe

itinerariul: Sediul Politiei Locale - B.dul Trandafirilor - Str. Macului - Sediu I.T.L. Motru.
Potitistur:""i:tr."J;:;::Jiil['*iffi';:ff 

iT,ffi ffiffi 

":i,]:?:l,J'08,0-,600,cat

timp angajatii serviciilor se afla la program. Dupa orele de progftIm accesul este

interzis oricarei persoane;

asigura o buna desfasurare a fluentei de catateni, verificand si indurmandu-i pe

acestia spre birourile solicitate;
. nu poarta discutii cucetatenii in afara celor impuse de natura serviciului;
. urmareste persoanele carora li s-a permis accesul, sa se deplaseze numai in locurile

pentru care acestea au primit permisiunea de acces;

. supravegheazl,persoanele care intrl in sediul prim[riei, ca acestea sd nu lase

pachete, bagaje sau alte obiecte suspecte care pot crea situaJii de panicE sau care ar
putea produce explozii;

o la iegirea persoanelor din sediul prim6riei executi controlul bagajelor, iar atunca
ctnd este cazul gi controlul corporal al persoanelor;

. nu permite accesul in sediul institutiei persoanelor aflate in stare de ebrietate.

Postul nr. 4 - frx, se organizeaza la CAMINUL SOCIAL, pe trei schimburi permanent, cu un
politist local pe schimburile I - III care va executa sarcinile speciflrce postului.

Obiectivul este amplasat in partea de Nord a municipiului Motru, si se invecineaza la Nord si

Vest cu Sectia de Jandarmi respectiv Unitatea de Pompieri Motru la Est cu Caminul social C3, iar la sud

Colegiul Tehnic Motru
In componenta obiectivului intra cladirea Caminului Social formata din parter si 3 etaje, cu

dotatile si echipamentele aferente
Deplasarea agentilor de la sediul Politiei Locale spre locul de serviciu se va face pe itinerariul:

- Sediul Politiei Locale - Bd. Trandafirilor - Calea Tismanei si retur.
Pe timpul executarii serviciului politistul local indeplineste urmatoarele atributii specifice:

. verific6 starea qi existenfa incuietorilor de la spatiile administrative si celelalte incaperi ce

apartin postului, precum si integritatea bunurilor si dotarilor din incinta postului;
. asigura respectarea regulilor de acces stabilite prin regulamentul de functionare a

complexului;
o supravegheazapermanent incinta obiectivului prevenind sustragerea de bunuri meteriale,

degradarea sau distrugerea mobilierului sau amenajarilor din incinta obiectivului.
. asigura ordinea si linistea publica pe raza postului precum si respectarea de catre

utilizatori a obligatiilor stabilite prin regulamentul de functionare si ia, in limita
atributiilor, masurile care se impun impotriva persoanelor care incalca prevederile legale;

. coopereazapefinanent cu personalul de serviciu si conducerea Caminului Social si acorda
sprijinul necesar pentru prevenirea si combaterea actelor de tulburare a ordinii si linistii
publice sau incalcarea altor ottigatii stabilite prin regulamentul de functionare;"

t o.\r

Postul nr.S: - fix, se

local care va executa sarcinile
Obiectivul este

cu teren viran si garaje, in
locuinte "8

MINERUL, pe schimbul II cu un politist

piului Motru si se partea de Sud
in partea

particulare de
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Obiectivul are in componenta urmatoarele:
- cladire sala de lupte libere;
- cladire sala de box;
- cladire adminstrativa stadion,
- terenul de fotbal cu gazon;
- teren sintetic cu nocfuma.

Deplasarea agentilor de la sediul Politiei Locale spre locul de serviciu se va face pe itinerariul:
- Sediul Politiei Locale - Bd. Trandafirilor - Str. Tineretului - Str. Molidului -

Stadion.
Pe timpul executarii serviciului politistul local este obligat:

o verificd starea gi existenfa incuietorilor de la cladirile si incaperile ce apartin postului,
existenta unor surse care ar putea produce incendii sau alte evenimente negative, iar atunci
cdnd constat6 nereguli ia mdsuri de inldturare a acestora gi anuntd conducerea Politiei
Locale Motru;

o asigura respectarea regulilor de acces stabilite de conducerea Clubului Minerul Motru,;
o executa controlul persoanelor care intra sau ies din incinta obiectivului, nepermitand

scoaterea din obiectiv a unor bunuri materiale fara forme legale;
o nu permite accesul vehiculelor decat cu aprobarea conducerii Clubului Minerul Motru;
o verifica periodic si ori de cate ori este nevoie cladirile si tot perimetrul obiectivului.
! supravegheazapermanent incinta obiectivului prevenind sustragerea de bunuri meteriale,

degradarea sau distrugerea mobilierului, a amenajarilor din spatiul terenului sintetic si a
vegetatiei.

. Asigura ordinea si linistea publica pe raza postului si sa ia in limita atributiilor masurile
care se impun impotriva persoanelor care incalca prevederile legale.

NOTA: - in func1ie de situalia operativi sau de solicitdrile primarului municipiului Motru,
dispozitivul de ordine public6 sipaza se poate reorganiza temporar, in vederea desfbgurdrii in bune
condilii a unor manifestari cultural-artistice sau sportive, pentru asigurarea ordinii qi linigtii publice gi

respectarea regulilor de comerf stradal in perioada sArb6torilor legale sau religioase, ori pentru a participa
la alte activit6li sau evenimente la care au fost solicitali poliligti locali de cltre primarul municipiului

Motru sau Consiliul Local Motru. In organizarea unor dispozitive de ordine in aceste situatii se va
coopera cu Politia Municipiului Motru, respectiv Detasamentul de Jandarmi Motru.

De asemenea in functie de personalul disponibil si pentru acoperirea tuturor zonelor de siguranta
publica, pot fi cuplate si repartizatre unei patrule 2 zone de patrulare, fapt de care se va tine cont la
intocmirea Buletinului Posturilor, respectiv repartitia zilnica in serciviu a politistilor locali.

In functie de evolutia situatiei operative, seful Politiei Locale Motru, impreuna cu reprezentantul
Politiei Mun. Motru, va stabili itinerarii de patrulare si puncte de control obligatorii pentru fiecare patrula
ce executa serviciul in dispozitivul de siguranta publica, precum si pentru patrula mobila a Politiei Locale
Motru. Itinerariile de patrulare stabilite constituie informatii clasificate urmand a fi intocmite si prelucrate
cu respectarea prevederilor legale in domeniu.

Polifiqtii locali care executE serviciul in Dispozitivul de siguranta publica pe schimbul I si II vor
avea ca principala activitate men{inerea ordinii, linigtii publice qi curdfeniei in zona urbana a municipiului
si vor pune in aplicare hotararile Primarului Municipiului Motru.

Permanent, pe taza municipiului
echipajele aflate in posturile si
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B.) MISIUNILESPECIF'ICE

Conform Strategiei M.A.I. de realizare a ordinii si sigurantei publice, petru cresterea sigurantei
cetateanului si prevenirea criminalitatii stradale aprobata prin H.G.19612005, menlinerea ordinii publice

reprezintl ansamblul mdsurilor, activitdflor gi acliunilor organizate gi desfEgurate cotidian de cdtre forfele
de ordine gi siguran{d publicd, pentru functionarea normald a institqiilor statului, protejarea qi respectarea

drepturilor fundamentale ale cet[{enilor, a normelor de conduitd civicS, regulilor de convie}uire sociald, a
celorlalte valori supreme, precum qi a avutului public gi privat.

De asemenea, asigurarea ordinii publice cuprinde mlsurile ce se intreprind pentru respectarea
legalitd{ii, prevenirea qi descurajarea unor actiuni care vizeazd tulburiri sociale sau manifestdri de

violen(6 pe timpul adun[rilor qi manifestafiilor publice, activitdtilor culturale gi sportive, precum gi altor
manifestAri similare cu participare numeroas6 qi se asigur[ de fo4ele principale qi de sprijin, potrivit
competenlelor.

Activitatea de patrulare este organizatdpe urmitoarele principii:
a) patrulele pedestre aclioneazi cu preponderenlE pe timpul zilei, in zonele de patrularu -tr

situalie operativd complexS, unde se concentreazd un num6r mare de persoane, unitdli comerciale,
institufii publice, etc., ori unde accesul cu mijloace auto este dificil, pentru asigurarea vizibilita$i qi

prevenliei;
b) patrulele auto desftgoard activitdti specifice pe raza sectorului/zonei de siguranld publicd

acoperind in special locurile unde frecvent se inregistreazl infracfiuni stradale;
c) in zonele cunoscute cu stare infracfionali ridicatb, intervenfia la evenimente gi activitatea

de patrulare se vor realizaprin suplimentarea componenfei patrulei sau a numirului de echipaje auto.

ATRIBUTIILE POLITIEI LOCALE,IN DOMENIUL ORDINII SI SIGURANTEI
PUBLICE

Conform prevederilor Legii politiei locale nr.155/2010, respectiv H.G. 133212010 privind
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare gi functionare a poliliei locale, atributiile politiei
domeniul ordinii si sigurantei publice sunt urmatoarele:

locale in

a) menline ordinea gi linigtea public6 in zonele gi locurile stabilite prin planul de ordine gi

siguranfd publicd al unitalii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat in condiliile legii;
b) menJine ordinea publicd in imediata apropiere a unitililor de invdtdmint publice, a unit6lilor

sanitare publice, in parcdrile auto aflate pe domeniul public sau privat al unitafi/subdiviziunii
administrativ-teritoriale, in zonele comerciale qi de agrement, in parcuri, pie{e, cimitire, precum qi in alte
asemenea locuri publice aflate in proprietatea gi/sau in administrarea unitililor/ subdiviziunilor
administrativ-teritoriale sau a altor institulii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de

ordine gi siguranli public6;
c) participd, impreund cu autoritdfile competente prevdzute de lege, potrivit competenfelor, la

activitdti de salvare gi evacuare a persoanelor gi bunurilor periclitate de calamitAf naturale ori catastrofe,
precum qi de limitare gi inl6turare a urm6rilor astfel de evenimente;

d) aclioneazd pentru identificarea lipsifi de supravegherea qi ocrotirea
p[rinfilor sau a reprezentan]ilor legali, a
serviciului public de asisten{d sociald in

gi procedeazd la incredin{area acestora
blemelor acestora, in condiliile legii;

e) constatd contravenlii gi pentru nerespectarea le gislaliei
privind de gestionare a
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gestionarea cdinilor fEri stdp6n despre existenla acestor cAini gi acordd sprijin personalului specializat in
capturarea gi transportul acestora la addpost;

f) asigur6 protectia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din
institufiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acfiuni specifice;

g) participE, impreunl cu alte autoritAf competente, la asigurarea ordinii qi linigtii publice cu
ocaziamitingurilor, marqurilor, demonstrafiilor, procesiunilor, acfiunilor de pichetare, acfiunilor
comerciale promofionale, manifestdrilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, dup6
caz, precum qi a altor asemenea activitii{i care se desfEqoar6 in spaJiul public Ai care implicd aglomeriri
de persoane;

h) asigurI paza bunurilor gi obiectivelor aflate in proprietatea unitafilsubdiviziunii administrativ-
teritoriale qi/sau in administrarea autoritdtilor administratiei publice locale sau a altor servicii/institulii
publice de interes local, stabilite de consiliul local;

i) constati contraventii gi aplicd sanctiuni pentru nerespectarea normelor legale privind
conviefuirea sociald stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritiflor administrafiei publice
centrale qi locale, pentru faptele constatate inraza teritoriald de competenfI;

j) execut6, in conditiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmdrire penalE gi
instanfele de judecatS care arondeazd unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorialE, pentru persoanele
care locuiesc pe rtva de competen{5;

k) participE, alIturi de Polilia Romdn6, Jandarmeria Romdnd gi celelalte forfe ce compun sistemul
integrat de ordine gi sigurant6 public6, pentru prevenirea gi combaterea infractionalitlfii stradale;

l) coopereazl cu centrele militare zonale in vederea inmdnarii ordinelor de chemare la mobilizare
v gi/sau de clarificare a situaliei militare a rezervigtilor din Ministerul Apdririi Nationale;

m) asigurE mlsuri de proteclie a executorilor judecitoregti cu ocazia executlrilor silite;
n) acord6, pe teritoriul unitfiilor/subdiviziunilor administrativteritoriale, sprijin imediat

structurilor competente cu atribufii in domeniul menfinerii, asigurdrii qi restabilirii ordinii publice.

DREPTURILE SI OBILGATIILE POLITISTULUI LOCAL

Conform prevederilor Legii politiei locale nr.l55l20l0, respectiv H.G.133212010 privind
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare gi functionare a poliliei locale, politistul local are
urmatoarele drepturi si obligatii:

a) sd efectueze control preventiv nsupra persoanei qi/sau bagajului acesteia in urmdtoarele
situalii: existd indicii clare cd s-a sdvdrgit, se sdvdrgeqte sau se pregdteqte slvdrgirea unei infracliuni sau
persoana participd la manifestdri publice organizate in locuri in care este interzis accesul cu arme,
produse ori substanle periculoase;

b) sE invite la sediul poliliei locale persoanele a ciror prezen!6 este necesard pentru indeplinirea
atribufiilor, prin aducerea la cunogtin]6, in scris, a scopului qi a motivului invitaliei;

c) sd solicite sprijinul cettifenilor pentru identificarea, urmdrirea gi prinderea persoanelor care au
comis fapte de naturd penalS sau contraven{ionalI;

d) sE poarte gi sI foloseascd, in condiliile prezentei legi gi numai in timpul serviciului,
armamentul, munilia gi celelalte mijloace de aplrare qi intervenfie din dotare;

e) si circule gratuit, pebaza legitimaliei de serviciu, in timpul serviciului, in zona de competenf6,
cu mijloacele de transport in comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi indeplinite
altfel;

f) sd foloseascd fo{a" in condifiile legii, propo(ional cu starea de fapt care justificd utilizarea
acesteia, in cazul nerespectdrii dispoziliilor pe care in exercitarea atribuliilor de serviciu;

g) sd legitimeze qi sd stabileascd
indicii cd acestea pregdtesc sau au comis o

h) sd conducd la sediul poliliei
pe cei care prin acfiunile lor pericliteazd
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publicd ori alte valori sociale, precum gi persoanele suspecte de sEvdrgirea unor fapte ilegale, a ciror
identitate nu a putut fi stabilit6 in condiliile legii. Verificarea situaliei acestor categorii de persoane gi

luarea mdsurilor legale, dlpd caz, se realizeazd in cel mult 12 ore din momentul depistlrii, ca mdsurd

administrativd.
in exercitarea atribuliilor de serviciu, polilistul local este obligat:
a) sI respecte drepturile gi libertltile fundamentale ale cetdfenilor, prevdzute de Constitulia

Romdniei, republicatd, gi de Convenlia pentru aplrarea drepturilor omului gi a liberEtilor fundamentale;
b) sd respecte principiile statului de drept gi sd apere valorile democrafiei;
c) sd respecte prevederile legilor qi ale actelor administrative ale autoritAfllor administrafiei

publice centrale gi locale;
d) si respecte qi sI aducd la indeplinire ordinele gi dispoziliile legale ale qefilor ierarhici;
e) s6 respecte normele de conduit6 profesionali gi civicl prevdzute de lege;
f) sE igi decline, in prealabil, calitatea qi sd prezinte insigna de polilist qi legitimalia de serviciu,

cu excepfia situaliilor in care rezultatul acfiunii este periclitat.La intrarea in acfiune sau la inceputul
intervenfiei ce nu suferd aminare, poliJistul local este obligat si se prezinte, iar dupd incheierea oricdrei
actiuni sau intervenfii sE se legitimeze gi sd declare funcfia gi unitatea de polilie local[ din care face parte;

g) s[ intervin6 gi in afara orelor de program, in limita mijloacelor aflate la dispozilie, pentrul
exercitarea atribu{iilor de serviciu,inrazateritoriale de competenf[, c6nd ia la cunogtin{5 de existenp
unor situa[ii carejustific[ interven]ia sa;

h) s6 se prezinte de indatdla sediul poliliei locale sau acolo unde este solicitat, in situalii de

catastrofe, calamitaf ori tulburdri de amploare ale ordinii gi linigtii publice sau alte asemenea evenimente,
precum gi in cazul instituirii st6rii de urgentl ori a stdrii de asediu sau in caz de mobilizare gi de rdzboi;

i) s6 respecte secretul profesional, precum gi confidenfialitatea datelor dobindite in timpul
desftguririi activitilii, in condiliile legii, cu excepfia cazurilor in care indeplinirea sarcinilor de serviciu,
nevoile justitiei sau legea impun dezviluirea acestora;

j) sd manifeste corectitudine in rezolvarea problemelor personale, in aga fel inc6t si nu
beneficieze gi nici sE nu lase impresia c[ beneficiazd de datele confidentiale ob]inute in calitatea sa

oficiald.
Pentru exercitarea atribu{iilor de serviciu, poliligtii locali au acces, in condiliile legii, la bazele de

date ale Ministerului Administraliei gi Intemelor inbazaprotocoalelor incheiate in acest sens cu
institutiile abilitate.

FOLOSIREA MIJLOACELOR DE APARARE SI INTERVENTIE

Pentru descurajarea, impiedicarea gi neutralizarea ac{iunilor agresive ale persoanelor care tulburd
ordinea gi linigtea publicS, acfiuni ce nu au putut fi inlEturate sau anihilate prin utilizarea altor mijloace,
poliligtii locali pot folosi arme neletale destinate pentru autoap6rare, bastoane din cauciuc sau tomfe,
bastoane cu energie electrostaticd, dispozitive cu substanfe iritant-lacrimogene gi paralizante, cdtuge, ciini
de serviciu, precum gi alte mijloace de imobilizare care nu pun in pericol viafa sau nu produc o vdtdmare

corporali grav6.
Mijloacele mentionate pot fi folosite impotriva persoanelor care:

a) intreprind acfiuni care pun in pericol integritatea corporali, sdnitatea sau bunurile altor
persoane;

b) blocheazd, in afara de circulafie, incearcd si pdtrund6, pdtrund

fEr6 drept sau refuzl sE plrdseascd
organizatiilor de interes public ori

ale partidelor politice, ale instituliilor gi

mod integritatea sau

a personalului sau tulburd
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d) se opun sau nu se supun, prin orice mijloace, indeplinirii solicitarilor legale ale poliliqtilor
locali, numai dacl exist[ o temere legitimd cI prin acfiunile lor pot pune in pericol integritatea corporald
sau via{a poliligtilor locali.

Folosirea mijloacelor de aparare si interventie impotriva participanlilor la actiunile agresive se va
face in mod gradual, dup6 avertizareaprealabilE asupra utilizirii unor asemenea mijloace gi acordarea
timpului necesar pentru incetarea acliunilor gi conformareala solicitlrile legale ale polifigtilor locali.
Orice acfiune in public se face prin anun{are: "Polilia!".

Folosirea mijloacelor de aparare si interventie nu trebuie sI depdgeascd nevoile reale pentru
impiedicarea sau neutralizarea ac{iunilor agresive.

Atunci cdnd folosirea altor mijloace de imobilizare sau constrdngere nu a dat rezultate, polilistul
local poate face uz de armd in indeplinirea atribuJiilor de serviciu, in urmdtoarele situalii:

a) pentru asigurarea ap6rnrii oricirei persoane impotriva unor violenfe iminente, prin care se

poate provoca moartea sau rdnirea grav6 ori care constituie ameninfare gravd asupra vieJii sau integrit[{ii
corporale a unei persoane;

b) pentru imobilizarea unei persoane care, dupd comiterea unei infracliuni prin violen!6, se

opune sau incearc6 sE fug6, iar r[m6nerea acesteia in stare de libertate poate pune in pericol viata sau

integritatea corporald a persoanelor.
Uzul de armd se face numai dupl somatia "Poli1ia, stai!". lncazde nesupunere, se someaz6 din

nou prin cuvintele: "Stai, cE trag!". DacE cel in cauzl nu se supune nici de aceast6 dat6, se someazl prin
tragerea focului de arm6 in sus, in plan vertical.

In cazul in care, dup6 executarea somafiei legale, persoana in cauz6 nu se supune, se poate faceuz
de arm6 impotriva acesteia.

Uzul de arm6, in condifiile gi in situaliile mentionate, se face in aga fel incdt s[ duc6la
imobilizarea celor impotriva cdrora se folosegte anna, trlg6ndu-se, pe cdt posibil, la picioare, pentru a
evita cauzarea mo4ii acestora.

in cazurile de legitimd apdrare sau stare de necesitate se pot folosi armele letale de apdrare qi

pazd,fard somatie, dac6 nu existi timpul necesar pentru aceasta.

Fiecare situalie in care s-a fbcut uz de armd se raporteaz6 de urgen{6 ierarhic. De indatd ce va fi
posibil, raportul se intocmegte in scris. DacI in urma uzului de arm6 s-a produs moartea sau vdt6marea

unei persoane, fapta se comunicl de indatil procurorului competent, potrivit legii.
Se interzice folosirea mijloacelor de aparare si interventie:

a) impotriva copiilor, femeilor cu serme vizibile de sarcin6 gi a persoanelor cu semne vizibile
de invaliditate, cu exceptia cazurilor in care acegtia sdv6rgesc un atac armat sau in grup, care pune in
pericol viata ori integritatea corporali a persoanei;

b) in situaliile in care s-ar primejdui viata altor persoane ori s-ar viola teritoriul, spafiul aerian
sau apele nafionale ale unui stat vecin.

Persoanelor r6nite li se dI primul ajutor gi se iau imediat mdsuri pentru acordarea ingrijirilor
medicale.

ATRIBUTII SPECIFICE EXECUTARII SERVICIULUI DE CATRE PATRI]LA AUTO

Patrula auto desfEgoarl activitdti specifice in zona de siguran{d public6, pentru observare,

asigurarea vizibilitAfi gi a interventiei la evenimente" in vederea prevenirii gi combaterii faptelor
antisociale.

Patrula auto asigurd legitura cu patrulele pedestre, care aclioneazdin acelaqi sector (zon6) de

siguranfI public6. De asemenea, insoteste si asiguri protecfia personalului din aparatul de specialitate al
primarului, sau serviciilor publice de interes local la efectuarea unor controale, actiuni sau alte activitati
specifice.

Pentru patrula auto se stabilesc stalionare in scopul observdrii zonelor
aglomerate sau unde se concentreazd, ce va fi realizatdde cdtre acegti
poliliqti, afldndu-se in imediata
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interventie din dotare.
Stalionarea va dura pdn[ la 15 minute, in timp ce membrii patrulei se vor deplasa in zond pentru

indeplinirea atributiilor de serviciu.
Pe timpul stafiondrii, poliligtilor le este interzis si r[mAni in mijlocul de transport, cu excep(ia

situaliilor cdnd se afl6 in pavzd.
Patrula auto executd serviciul cu autoturismul din dotarea Politiei Locale Motru, inscriptionat si

dotat confrom prevederilor legale qi este formatd din cel putin doi poliligti.
Patrularea pe razade competenfd se poate efectua cu semnalele luminoase in func{iune, atdtziua

cdt gi pe timpul noptii aceastd modalitate fiind stabilitA de geful politiei locale, in functie de situalia
operativd sau specificul anumitor zone de patrulare ori misiuni ce trebuie realizate.

Condilia esenliali este de a nu ingreuna circulatia celorlalte vehicule, astfel c[ se folosegte banda

de ldngi acostamentul drumului.
Pentru a nu crea confuzia in rdndul participanfilor la traficul rutier cE autovehiculele se

deplaseazd la evenimente, pe timpul patruldrii se recomand6 folosirea unei viteze reduse (20 - 40
km/ora).

in situalia in care patrularea este intrerupti pentru deplasarea la un eveniment semnalat sau pentru
o activitate cu caracter de urgen!6, conduc6torul autovehicului va pune in funcfiune simultan semnalela
acustice qi luminoase.

Pe timpul deplas6rii la evenimente se folosegte sunetul tip YELP!
La p[trunderea qi traversarea intersec]iilor se utilizeazi sunetul tip PIERCER!
Poli{igtii afla}i in patrularea auto trebuie sd aib[ in vedere urmdtoarele reguli:

a) si respecte legisla{ia privind circulafia pe drumurile publice;
b) sI poarte uniforma de serviciu, indiferent din ce compartiment face parte;
c) sd poarte centura de siguranfd;
d) si foloseascl autovehiculul numai pentru executarea serviciului;
e) in situalii deosebite, sE intervind pentru acordarea primului - ajutor qi transportarea la o

unitate sanitar6 a persoanelor a cdror viaf[ este in pericol;
f) dacl este cazul, s[ intervinl rapid in sprijinul celorlalli poliligti afla]i in teren, precum gi pentru

transportul operativ la sediul politiei locale al persoanelor depistate.
g) sd intervind cu operativitate pentru rezolvarea unor situalii, constatate din oficiu, la solicitarea

cetdfenilor sau la dispozi{ia gefului sEu nemijlocit, ofi1erului de serviciu, dispecerului, etc.;
h) sd mentini legitura direct sau prin stalia de emisie-receptie cu poliligtii aflafi in serviciu,

pentru realizarca schimbului de informatii gi acordarea sprijinului necesar, daci este cazul;
i) inaintea pdrdsirii itinerarul de patrulare, sI raporteze,pin mijloacele avute la dispozilie,

gefului sdu nemijlocit sau ofilerului de serviciu, dispecerului.
in timpul executdrii serviciului in patrula auto, poliligtii locali ce o compun vor avea in vedere:

a) zonele unde locuiesc elementele agresive, turbulente, infractorii recidivigti gi alte asemenea
persoane;

b) locurile favorabile sivdrgirii infracliunilor cu violen{6, precum gi cele unde de obicei se

intilnesc sau igi fac aparilia elemente parazitarc, infractoare, discoteci, baruri sau alte localuri de

alimenta{ie publicd cu program nocturn;
c) locuinfe izolate ale persoanelor in vdrst6, lipsite de aplrare sau care prin modul de via]6 gi

comportare sunt potenfiale victime ale infractorilor;
d) arterele de circulatie rutier6 cu trafic intens ori unde se inregistreaz[ frecvent evenimente rutiere;
e) locurile de stafionare

deosebite;
f) grldinite, gcoli, piete
g) unitali economice cu

a
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ATRIBUTII SPECIFICE EXECUTARII SIERVICIULUI DE ORDINE PUBLICA SI PAZA
IN POSTIJRI FIXE

Cu ocazia executarii serviciului de asigurare a ordinii publice si pazei obiectivelor in posturi fixe,
politistul local si personalul de paza indeplineste urmatoarele atributii:

a) la intrarea in serviciu verifica locurile si punctele vulnerabile, existenta si starea

incuietorilor, a amenajarilor tehnice si a sistemelor de paza si alarmare si sa ia, in caz de nevoie, masurile
care se impun;

b) incunostiinteaza de indat[ conducerea unitalii qi politistul aflat la continuitate in cadrul
Politiei Locale despre producerea oricdrui eveniment in timpul executlrii serviciului gi despre mdsurile
luate;

c) cunoaste prevederile legale privind ac,:esul in obiectiv si regulile stabilite in acest sens de

conducerea institutiei;
d) supravegheazacapersoanele carora li s-a permis accesul in incinta pebaza documentelor

stabilite, sa se deplaseze numai in locurile pentru care au primit permisiunea de acces;

e) nu paraseste postul incredintat decat in situatiile si conditiile prevazute in consemn;

0 verifica obiectivul incredintat spre paza, cu privire la existenta unor surse care ar putea
produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. In cazul in care acestea s-au produs, sa ia primele
masuri de salvare a persoanelor si a bunurilor, precum si pentru limitarea consecintelor acestor

evenimente si sa sesizeze organele competente;
g) legitimeaza persoanele care au incalcat dispozitiile legale ori despre care are indicii ca se

v pregatesc sa comita sau au comis o fapta ilicita;
h) constata contraventiile si sa aplice, in conditiile legii, sanctiunile pentru contraventiile

privind ordinea si linistea publica, curatenia localitatii, regulile de comert stradal sau alte contraventii
pentru care li se stabilesc asemenea competente, prin legi, hotarari ale Guvernului sau ale Consiliului
Local;

i) nu intreprinde acliuni care nu au legiturE cu indeplinirea indatoririlor de serviciu;
j) nu doarme si nu incredinleazapaza postului unei alte persoane;

k) nu pirdseste postul inainte de ora stabiliti sau inainte de a fi schimbat, atunci cdnd

serviciul de pazd se executd pe mai multe schimburi;
l) solicita qi acorda sprijin politistilor locali precum si celorlalte forte de ordine in vederea

indeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin.
m) deplasarea polifigtilor locali de la sediul poli{iei locale spre zona de activitate, atdt la

intrarea in serviciu c6t gi la iesire, se va face pe itiner,ariul stabilit;
n) la iegirea din serviciu intocmeste raport scris cu privire activitatile desfasurate, neregulile

constatate qi mdsurile luate.

C.) ACTIVITATI SI MISIUNI EXECUTATE IN COMUN

Cooperarea for[elor care particip6 la asigurarea ordinii publice se realizeazd la nivel inter-
institulional gi are ca obiectiv conjugarea efortului pentru prevenirea qi combaterea acfiunilor de

destabilizare a ordinii publice.
La nivelul municipiului Motru, Polilia Local6 coopereazl cu structurile cu atribufii in domeniu

din Ministerul Administrafiei qi Internelor. Prin procesul de cooperare cu acestea se urmdresc promovarea
qi participarea la elaborarea unor documente protocoale etc) pe probleme de interes
comun, permanentizarea gi amplificarea conform atribuliilor gi competenfelor
conferite de legislatia in vigoare,
forfele de ordine.
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in acest sens la nivelul municipiului Motru a fost incheiat Planul de cooperare cu Politia
Municipiului Motru, cu numarul128125.05.2020, pe linia executarii de misiuni specifice privind
siguranta publica, circulatia rutiera, apararea avutului public si privat, a vietii si integritatii persoanelor.

De asemenea, cu ocaziaparticiparii la asigurarea masurilor de ordine publica in cazul
manifestarilor publice organizate pe razamunicipiului, au fost intocmite planuri de actiune comune in
func1ie de situalia operativi, atat cu Politia Mun. Motru cat si cu Sectia de Jandarmi Motru.

Cooperarea cu aceste forfe de ordine publica se realizeaz4 in principal, pentru urmitoarele
situafii:

a) contracararea fenomenului infracfional;
b) asigurarea climatului de linigte social6;
c) asigurarea desfEgurlrii normale a adunlrilor, intrunirilor gi manifestatiilor
publice;
d) asigurarea fluentei traficului rutier;
e) combaterea manifestirilor de violenfd gi restabilirea ordinii de drept;
f) apararea avutului public si privat, a vietii si integritatii persoanei;
g) prevenirea si combaterea infractionalitatii juvenile;
h) prevenirea si combaterea fuiturilor de si din auto.

CAPITOLUL III

EFECTIVELE AFLATE LA DISPOZITIE SI SUPORTUL LOGISTIC

La executarea activitatilor si misiunilor de mentinere a ordinii si sigurantei publice peraza
municipiului Motru participa politistii locali din cadrul Biroului Ordine Publica Dispecerat-Monitorizare,
structurat in:

1. Compartiment Ordine Publica = 19 politisti locali
2. Compartiment Dispecerat-Monitorizare : 18 politisti locali si 1 agent de paza.

Dotare'ou"t['1ol 
cu bila cauciuc marca Rohm: l0 buc.

Cartuse bila cauciuc l0x22T: 120 buc.
Spray iritant lacrimogen: l5 buc;
Baston plastic + port: l0 buc.

- iilHi;.l3"ili:i:,*,:',0*
- Radiotelefon portabil (statii E-R;: 10 buc.

Autovehicule folosite in serviciul de ordine si siguranta publica:
- Dacia Duster cu numarul de inmatriculare GJ-05-AWN, inscriptionata si dotata cu sisteme

de semnalizare acustica si sonora conform prevederilor legale
Mijloacele de aparare si interventie sunt pastrate la sediul Politiei Locale Motru in camera

special amenaj ata conform regulementului de si functionare.
La intrarea in serviciu fiecare cadrul Biroului Ordine Publica Dispecerat-

Monitorizare va fi dotat cu mij din dotare inbaza Registrului de predare-
primire aflat la Ofiterul de serviciu.

conditiile legale o.ppd$B
politiei locale carePistolul cu bila de
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CAPITOLUL W

\.,

DISPOZITIVELOR

Instruirea premergdtoare intrdrii in serviciu a politistilor locali din dispozitiwl de ordine si
siguranta publica are ca scop informarea acestora cu privire la evolufia situaliei operative gi formarea
patrulelor in functie de nevoile identificate din analiza tactic[ gi elementele harfii criminogene.

Activitatea de instruire / pregltire se va realiza in cadrul programului efectiv de lucru, pe
parcursul a maxim 15 minute.

in timpul activitSlii de instruire politisul local aflat la continuitatea conducerii va verifica in
mod obligatoriu starea fizicd, a personalului, mijloacele individuale de interventie din dotare, stabilind
m6suri pentru ca fiecare politist localsl nu intre in serviciu fbrd a avea ursupra sa dotarea aferent6 gi

echipamentul corespunzdtor.
Analiza activitdtii de patrulare gi a evenimentelor inregistrate in zona de competenfd se va

rcaliza zilnic, la inceperea programului de lucru de cdtre qeful biroului de ordine publicd sau polilistul
local aflat la continuitatea conducerii gi va fi prezentatii sub forma unei sinteze sefului politiei locale

in func1ie de evolutia situaliei operative, la nivelul Politiei Locale Motru se vor rcaliza
int6lniri pentru schimb de date gi informalii, luare la cunogtinfd despre evenimentele inregistrate gi

organizarea dispozitivului de siguranld public6, in vederea acoperirii zonelor gi locurilor cu risc
criminogen, la care vor participa poliligti locali din cadrul celorlalte compartimente ale Politiei Locale
Motru.

Controlul patrulelor de politisti locali gi celor aflali in posturile fixe se executd de c6tre
conducerea Politiei Locale Motru gi personalul de serviciu la continuitate, m6surile care se vor lua fiind
stabilite prin atribufiile de serviciu.

Cu ocazia controlului se va urmari in principal:
a) prezenla la serviciu a poliligtilor locali;
b) modul de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) activit6file desfrgurate gi legalitatea mdsurilor luate;
d) comportareafald de cet6teni;
e) {inuta, modul de intre}inere gi folosirea mijloacelor din dotare.

Poli{igtii locali cu func}ii de conducere, aflafi in control, sprijin6 qi indrumd personalul din
serviciul de zi pentru executarea in bune condilii a sarcinilor specifice gi iau mdsuri de remediere a

deficienf elor constatate.
Cazurile de infracfiuni constatate, alte ilegalit6li care necesitd cercetlri ulterioare, vor fi

inaintate organelor locale de politie sau altor autoritEli de drept.

Schimbarea itinerariului de patrulare, pirIsirea postului, se va face numai cu aprobarea
personalului se servicu la continuitate gi conducerii politiei locale, pdrlsirea postului qi a zonei de
patrulare flc6ndu-se numai in cazul urm6ririi unor infractori, apariliei unor stari de pericol, alte situalii
care se pot ivi gi anunJarea evenimentului nu se mai poate face in timp util.

Transmiterea unor date ale situafiei operative de pe ruza municipiului Motru care sunt de
interes comun, se va face in cooperare cu Polilia Municipiului Motru, stabilindu-se mdsuri comune,
pentru desfhqurarea activit6fllor specifice in cele mai bune condilii, inbazaPlanului comun de cooperare
incheiat intre cele doua institutii.
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CAPITOLUL V

DISPOZITII FINALE

Lunar sau de cate ori situatia impune, activitd{ile desfdqurate gi rezultatele obtinute in cadrul

dispozitivutui de ordine al Potitiei Mun. Motru vor face obiectul unei analize comune cu participarea

reprezentantilor ambelor institutii.
Sintezaactivitdlilor desfdgurate pe timp de noapte in cadrul dispozitivului de ordine al Politiei

Mun. Motru, se va face de cltre personalul desemnat, un exemplar al raportului de activitate apatrulelor

de politisti locali se predl la iegirea din serviciu ofiterului de serviciu al Politiei Mun. Motru.

Lunur sau cand situatia impune, factorii de conducere de la nivelul celor doua institutii

stabilesc activitatile ce se vor executa, politistii care participa la aceste masuri precum si asigurarea

coordonarii acestora;
Politistii locali vor participaziluc,inainte de intrarea in serviciu, la instruirea efectivului la

Politia Mun. Motru, unde se vor prezentadate ale situatiei operative precum si modalitati de lucru pentru

rezolvarea unor evenimente;
Pentru activitati de siguranta publica, politistii locali vor coopera si cu subofiterii Sectiei de

Jandarmi Motru;
Periodic, se va analiza efrcientaactivitatilor de mentinere a ordinii si sigurantei publice, -

analizacare va face obiectul informarii Primarului mun. Motru, respectiv Comisiei Locale de Ordinu

Publica.

COMISIA LOCALA DE ORDINE PUBLI

Pregedinte,

Ec. MOREGA COSTEL-COSMIN - Primarul Municipiul

+

+
v

Membri:

STROESCU GINA - Secretarul Munipiului tvtotru;

Cms. ROIBU VASILE - $eful Poliliei Municipiului

Cons. MARIN PAUL-CONSTANTIN - Setul Politiei Motru

Dl. PREDA FLOREA - Consilier Local;

DI. PINTEA Consilier Local

+
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Anexa 2

TABEL
CU PERSOANELE CE DETIN FLINCTII DE CONDUCERE SAU AU ATRIBUTII DE

COORDONARE SI CONTROL AL EFECTIVELOR PARTICIPANTE LA
ACTIVITATILE DE MENTINERE A ORDINII SI SIGURANTEI PUBLICE.

1. Cons. MARIN PAUL-CONSTANTIN - Sef Serviciu;
2. Insp. Filip Daniel - Compartiment Ordine Publica;
3. Insp. Stan George - Compartiment Instruire;
4. Insp. Negrea Gheorghe- Compartiment Dispecerat Monitorizare;
5. Insp. Trusca Ioan- Compartiment Ordine Publica.
6. Insp. Dulau Sorin - Compartiment Ordine Publica;
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TNSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN GORJ pRrruAnll MUN. MorRU

&?04 ai" J6 03 ?Pt/ Nr. tdlLT din L6 -e3. >421
Nr.

Exemplar nr31a

APROB, AP

$EFUL INSPECTORATULUI
Comisar-gef de Polilie INDRAGHIEA DUMITRU DE

PROTOCOL DE COOPERARE
intre

lnspectoratul de Politie Judefean Gori

9i Primiria Mun. Motru

A - TEMEIUL LEGAL
AvAnd in vedere prevederile Legii nr.15512010, privind infiinlarea Poliliei Locale,

HotdrArii Guvernului RomAniei nr.1332t2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de

organizare 9i funclionare al poliliei Locale, Legea nr.218l2OO2 privind organizarea 9i

funclionarea poliliei Romdne gi Hotdrarii Guvernului Romdniei nr'196/2005 privind

aprobarea strate!iei Ministerului Administraliei gi lnternelor de realizare a ordinii 9i

siguranlei publice, pentru cregterea siguranlei cetdleanului 9i prevenirea criminalitdlii

stradale, Ordinul ministrului administraliei 9i internelor nr. 60/2010, modificat de Ott/Al

118t2018, se intocmegte prezentul PROTOCOL DE COOPERARE intre:

B - PARTILE SEMNATARE
TNSPECTORATUL DE poLtTtE JUDETEAN GORJ , cu sediul in municipiul Tg-Jiu, str

Traian, nr.2, jud. Gorj, reprezentatS prin comisar gef de polilie Drighiea Dumitru-Decebal,

gefului lnspectoratului de Politie Judetean Gorj,

9r

PRIMARIA MUN. MOTRU, cu sediul in municipiul Motru, Bulevardul Gdrii, nr.1'

reprezentatd prin dl. economist Morega Costel Cosmin, in calitate de primar al mun. Motru

C - SCOPUL PROTOCOLULUI DE COOPERARE

Art.1 in conformitate cu atribuliile te l.P.J. Gorj gi Politiei Locale Motru,

scopul prezentului Protocol de cregterea eficien!ei actiunilor

gi siguran[i Publici, in zoneledesfdgurate ?n comun pentru asigura
i Motru, precum gi cu ocaziastabilite prin Planul de ord

d e

P

M
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adundrilor publice, mitingurilor, manifestdrilor cultural-artistice 9i sportive, organizate la
nivel local, a eficienlei ac{iunilor desfagurate pentru
consecintelor dezastrelor naturale, tehnologice, de mediu
municipiului Motru si prevenirea rasprindirii virusului SARS
gi stdrii de urgente.

diminuarea gi/sau inldturarea
sau complexe produse pe Gza
COV-2 pe timpul stArii de alertd

integrat card ,sa elimine paralelismele gi
actiune eficientb pentru asigurarea ordinii gi

prin Planut;de"ordine gi sigurante publica al

c) conjugarea efortului fo(elor de ordine publici in acliunile desfigurate pentru
cregterea gradului de siguranla al cetSleanului, cregterea gradului de siguranle in unitdlile
de invdldmAnt, prevenirea 9i combaterea faptelor antisociale gi in special a manifestirilor cu
violente;

d) acordarea sprijinurui reciproc pe timpul acliunilor desfdgurate in comun, c6t gi cu
alte structuri de menlinere sau restabilire a ordinii gi linigtii publice in scopul prevenirii
rdspandirii virusului sARSCov-2 pe timpul stdrii de alertd si stdrii de urgenti;

e) actionarea in comun, precum gi cu alte structuri abilitate pentru salvarea 9ievacuarea persoanelor gi a bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente,
epidemii, calamitriti naturale 9i catastrofe produse pe raza mun. Motru, precum 9i pentru
limitarea gi/sau inldturarea urmdrilor provocate de astfer de evenimente.

f) asigurarea mdsurilor de circulalie ocazionate de aduniri publice, mitinguri,
manifestiri cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorativ 9i de alte activiteti care se
desfdgoari pe drumul public ai implicd aglomerdri de persoane, precum 9i asigurarea
fluenlei circulatiei in cazul accidentelor cu victime, etc.

E - RESPONSABTLTTATTLE PARTTLOR

D - OBIECTIVELE PROTOCOLULUI DE COOPERARE
Art.2 Cooperarea dintre efectivele din cadrul LP.J. Gorj 9i cele din cadrul poliliei

Locale Motru se realizeazi in limitele competenlelor stabilite de lege gi urmeregte
indeplinirea urmitoarelor obiective:

a) cregterea gradului de ordine 9i siguranld publici p6 lpza munici piului Motru;
b) realizarea in cadrul unui sistem

suprapunerile de for[e a unor dispozitive de
siguranlei publice in anumite zone stabilite
municipiului Motru;

Art.3 l.P.J. Gorj in principal p rin Politia Municipiului Motru are urmetoarele
responsabilitdti:

a) furnizeazd anual datele 9i informaliile necesare Poliliei Locale Motru in vederea
intocmirii Planului de ordine gi siguranld publicd al municipiului Motru, conform prevederilor
legale;

b) asiguri furnizarea de da alii (autovehicule urm6rite, persoane dispdrute
sau urmdrite, etc.) care ajutd ?n bune cond ilii a activitSlii ambelor institulii;

c) coordoneazi a
manifestdrilor cultural-arti

ere a ordinii 9i linigtii publice cu ocazia
.t'rtor manifestiri la nivel local in

vederea stab
d) coo

fr? 1,9 tn p
ved itivelor ce trebuie

adoptate gi a n o ntru d n condiliile de ordine 9i
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siguranld publici a mitingurilor, manifestdrilor culturat-artistice, sportive 9i al altor adundri

publice organizate la nivel local;

e) desfdgoari activitdli de documentare Tn vederea constituirii bazei de date de

interes operativ necesard executdrii misiunii cu persoane cunoscute cu antecedente, in

comiterea actelor de dezordine cu prilejul manifestdrilor publice, cu cele cunoscute ca

apa(inand unor grupuri cu comportament huliganic ai a altor informalii de interes operativ

necesare executirii misiunii;

f) efectueazd,in condiliile legii, actele premergdtoare pentru infracliunile constatate

pe timpul executirii misiunilor de cdtre efectivele Politiei Locale Motru;

g) realizeazd impreund cu efective din cadrul Poliliei Locale Motru 9i cu alte fo(e

specializate, dispozitive specifice de proteclie a zonelor afectate, precum 9i dispozitive de

acliune (salvare, cdutare, evacuare, ordine publicS, pazd, proteclie, rezerye, etc') in cazul

unor urgente civile;
h) aplicd mdsurile legale ce se impun In cazul sesizdrilor primite din partea Politiei

Locale Motru privind faptele de naturd contravenlionald sau penald constatate de poli[igtii

locali pentru care acegtia nu au competenld legald;

i) in urma solicitirilor primite de la Polilia LocalS Motru intervin pentru aplanarea

stdrilor conflictuale apirute in zonele date In competenJa acesteia, precum 9i a celor

apdrute pe timpul misiunilor executate de cdtre poliligtii locali;

j) pe timpul stdrii de alerti gi stdrii de urgenld pune la dispozilia efectivelor din cadrul

poliliei Locale Motru fiqele de verificare ale persoanelor izolate/carantinate pentru stabilirea

modului de respectare a obligaliilor impuse de D.S.P.;

Art.4 potitia Locald a Municipiutui Motru are urmdtoarele responsabilitSli:

a) comunici Poliliei Municipiului Motru un exemplar din Planul de ordine 9i siguranld

publica al municipiului Motru dupd aprobarea acestuia de citre Consiliul Local Motru in

vederea realizdrii sistemului integrat de ordine 9i siguranla publica;

b) relalion eazd cu polilia Municipiului Motru in vederea stabilirii dispozitivelor ce

trebuie adoptate gi a mdsurilor ce se impun a fi luate pentru desfSgurarea in conditiile de

ordine gi siguranla publicd a mitingurilor, manifestdrilor cultural-artistice 9i a altor adundri

publice organizate la nivel local;

c) constituie elementele de dispozitiv gi realizeazd mdsurile stabilite cu Polilia

Municipiului Motru;
d) participd aldturi de Polilia Municipiului lt4otru gi celelalte fo(e ce compun sistemul

integrat de ordine 9i siguranld publici, pentru prevenirea gi combaterea infraclionalitdtii

stradale giin zonele adiacente unita{ilor de invSldmAnt;

e) acordi pe teritoriul de competenla sprijin imediat structurilor competente cu

atribulii in domeniul menlinerii, asig urdrii lirii ordinii publice;

f) comunicd de indatd

incdlcare a legii, altele dec6t

ocazia m isiu nilor gi activitdlilor

i tr/otru datele cu privire la aspecte de

nla sa, de care a luat cunoqtintd cu

g) Po i Mun entru orice alte

situatii ce
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h) realizeazd impreund cu efective din cadrul Poliliei tVlunicipiului Motru gi cu alte
for[e specializate dispozitive specifice de proteclie a zonelor afectate, precum gi dispozitive
de actiune (salvare, cdutare, evacuare, ordine publicd, pazd, proteclie, rezerve, etc.) in
cazul unor urgente civile;

i) aplicS mdsurile legale ce se impun in cazul sesizSrilor primite din partea poli{iei
N/unicipiului frllotru prin numdrul unic de urgenld 112;

j) ?n urma solicitdrilor primite de la Poli[ia tMunicipiului tMotru, intervin gi asiguri sprijin
pentru aplanarea stdrilor conflictuale apdrute in zonele date in competenfd, precum gi a
celor apirute pe timpul misiunilor executate.

k) pe timpul stdrii de alertd gi stdrii de urgen{i efectueazd verificdri la loca{iile alesede persoanele izolate/carantinate pentru stabilirea modului de respectare a obligatiilor
impuse de D.S.P' 9i completeazi figele de verificare puse la dispozifie de Foli(ia
iM u n icipiu Iu i [Vlotru ;

F - ORGANIZAREA COOPERARII

Art.S (1) Cooperarea ?ntre l.P.J.Gorl gi Poli[ia Locald lr/otru se realizeazd prin
misiuni comune in domeniile stabilite prin prezentul protocolde cooperare.(2) in cadrul dispozitivului de men[inere a ordinii gi siguranlei publice, constituit ta
nivelul Poli[iei municipiului N/otru vor fi incluse patrule pentru ,"niin"rua ordinii publice,
compuse din efective ale poliliei Locale Motru.

(3) Constituirea acestor patrule se va face in conformitate cu prevederile arl. 24
alin' 1 9i 2 din Ordinul N4Al nr. 6Ot2O10 privind organizarea gi executarea activitdlilor de
men{inere a ordinii publice, cu modificdrile gi completarile ulterioare, care prevede:

,,(1) Atunci cdnd situa[ia operativd o impune, in activitatea de menlinere a ordinii gi
sigurantei publice pot fi angrenate, in condiliite legii, structuri de potilie locatd.

(2) lntegrarea efectivelor potiliei locale in dispozitivul de menlinere a ordinii gi
siguranlei publice se face avAnd in vedere prevedeile Planutui unic de ordine gi siguranla
publica gi ale Planului de ordine gi siguran{a pubticd at poliliei locale, in baza unor
protocoale de cooperare incheiate intre inspectoratele de potilie judelene/Direclia Generald
de Politie a Municipiului Bucuregti gi autoritatea administraliei pubtice-locale.,,

(4) Efectivele Politiei Locale aclioneazd in patrule independente pe raza celor doui
zone de sigurantd publicd ale municipiului sub coordonarea Poliliei 1\Iunicipiului lMotru,
precum si in 5 posturi fixe conform Planului de Ordine gi Siguranli publicd aprobat de
Consiliul Local filotru;

(5) Lunar, la sediul Politiei municipiului f\lotru, vor fi organizate gedin{e pentru
planificarea misiunilor desf5gurate in comun 9i stabilirea efectivelor necesare desfiguririi
acestora.

(6) Pentru coordo
cazul unor evenimente ce i

va comunica, zilnic, Poli(ie

lui de menlinere a ordinii publice in
ve suplimentare, Polilia Locali Motru

le din teren,
zonele de acliun

Art.6 I mun sprijin, la
solicitare, pentru or Motru
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G

PRIMITE

MODALITATI DE COMUNICARE 9I VERIFICARE A INFORMATIILOR

Art.14 (1) Conducerea Politiei munici 'tj[,!s onducerea Poliliei Locale Motru,

Art.7
a) orice comunicare intre pa(i referitoare la indeplinirea prezentului protocol de

cooperare, trebuie s5 fie transmisS in scris la sediul previzut in partea introductivd a

prezentului protocol;

b) comunicdrile intre pa(i se pot face 9i prin telefon, fax sau e-mail cu conditia

confirmirii primirii comunicerii;
c) in cazul comunicdrilor transmise prin telefon sau fax acestea se consideri primite

in prima zi lucrdtoare care urmeaze celei in care au fost efectuate'

Art,8 Pentru rezolvarea problemelor de interes operativ privind schimbul de date 9i

informalii, p5(ile stabilesc persoane de contact'

Art.gPd(ileseobligSsirespectelasolicitareauneiadintreacestea
confidenlialitatea schimbului de date 9i informalii sau a mSsurilor intreprinse.

H - SOLUTIoNAREA DIVERGENTELOR/LlTlGllLoR

Art.10Pa(ileauconvenitcatoateneinlelegerileprivindprezentulprotocolde
cooperare sau rezultate din interpretarea sau executarea acestuia s5 fie rezolvate pe cale

amiabili prin tratative directe, desfSgurate la sediul uneia dintre p6rti'

t- DrsPOZlTll FINALE

Art.,l1 Prevederile prezentului PRoToCoL DE cooPERARE intri in vigoare la data

de 2g.03.2021, este valabil 12 luni de la aceasta dati 9i are un caracter obligatoriu pentru

structurile subordonate celor dou6 pdrli, cu condilia ca actele normative elaborate in

domeniu, ulterior incheierii protocolului, si nu conlind dispozitii contrare'

Art.12 Dupi expirarea duratei de valabilitate PROTOCOLUL DE COOPERARE se

pretungegte automat cu incd 12 luni in condiliile in care niciuna dintre pi(i nu 9i-a

manifestat intenlia de reziliere, in scris, cu cel pulin 30 de zile inaintea expirdrii valabilitdlii

prezentului document.

Art.13 prezentul pRoTocoL DE COOPERARE poate fi modificat 9i completat

numai prin acordul scris al ambelor pa(i semnatare, consemnat prin acte adi{ionale

semnate la acelagi nivel.

U

vor analiza trimestrial sau ori de

PROTOCOLULUI DE COOPERARE.

remediere a neajunsurilor constatate

Fresedin

+l une, modul de aPlicare al

sto an ize vor fi stabilite mdsuri de

EOI mod entru
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prevenirea gi combaterea fenomenului contravenlional gi infraclional, pentru asigurarea unui
climat de securitate gi cregterea siguranlei civice.

(2) Concluziile analizelor menlionate la alin.(1) se vor comunica conducerii
lnspectoratului de Poli(ie Jude(ean Gorj gi consiliului Local Motru de cdtre poli[ia
municipiului fr/otru gi polilia locald Motru.

Art'15 Prezentul PROTOCOL DE COOPERARE s-a incheiat ?n 4 (patru) exemplare,
doud pentru Primdria [\Iun. Motru gidoua pentru lnspectoratul de polilie Judelean Gorj.

$EFUL SERVICtULUt ORDTNE PUBUCA
Comisar de-polilie f.A-,A-2

B RAr{c u ${6 N E L-uu ira r.r,7 f '{tut&*-@ns,fuain

$EF SERV|C|U
Jurist

MARIN P L CONSTANTIN

ilgrrul poLtTtEr MU PIULUI MOTRU

CONSILIER JU lc
Comisar de

DIA
F.\i I

t;tt;
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N

Pregedi
de edi
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