
ROMANIA 
JUDETUL ILFOV 
CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS 
 
 
 

HOTARAREA NR. 48/26.11.2010 
 
 
 Consiliul local Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta ordinara in data de 
26.11.2010, 
 Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului comunei, precum si 
Raportul de specialitate intocmit de catre responsabilul in domeniu, 

Tinand cont de HCL nr. 40/30.09.2010, privind infiintarea Politiei 
Comunitare Stefanestii de Jos, coroborat cu adresa nr. 16535/15.11.2010 emisa 
de catre Institutia prefectului judetului Ilfov, 

In conformitate cu prevederile, art. 36, alin 2, lit.d si alin. 6 pct.7 din 
Legea 215/2001, republicata, privind Administratia publica locala, 

Avand in vedere avizul comisiilor de specialitate, 
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind 

Administratia publica locala, 
 
 

HOTARASTE: 
 
 

Art. 1. Se modifica Regulamentul de organizare si functionare a Politiei 
Comunitare Stefanesti de Jos, conform Anexei 1, parte integrante din prezenta 
hotarare. 

Art 2. Primarul comunei Stefanestii de Jos va duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                      SECRETAR COMUNA 
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri prezenti: 13 
 
Cu un numar de __13__ voturi “pentru” din 13 consilieri in functie. 



REGULAMENT  
de organizare si functionare a Politiei 

Comunitare a comunei Stefanestii de Jos-Ilfov 
 
 

 
  CAP.I 
   Dispoziţii generale 
 
    ART. 1 
    (1) Personalul Poliţiei Comunitare  Stefanestii de Jos se compune din cinci 
funcţionari publici. 
    (2) Funcţionarul public din Poliţia Comunitara este inarmat, poarta uniforma 
în timpul serviciului şi exercita atribuţiile specifice stabilite prin lege. 
    ART. 2 
    (1) Funcţionarul public din Poliţia Comunitara este investit cu exerciţiul 
autorităţii publice, pe timpul şi în legatura cu îndeplinirea atribuţiilor şi 
îndatoririlor de serviciu, în limitele competentelor stabilite prin lege. 
    (2) Autoritatea funcţiei nu poate fi exercitată în interes personal. 
    ART. 3 
    Funcţionarul public din Poliţia Comunitara îşi desfăşoară activitatea 
profesională în interesul comunităţii locale, pentru asigurarea ordinii şi liniştii 
publice, pazei şi protecţiei obiectivelor de interes public, local şi privat de pe 
raza de competenta, acţionează în sprijinul instituţiilor statului şi executa orice 
alte activităţi date în competenta, exclusiv pe baza şi în executarea legii, cu 
respectarea principiilor imparţialităţii, nediscriminarii, proportionalitatii şi 
gradualitatii. 
    ART. 4 
    (1) Funcţionarul public din Poliţia Comunitara este obligat sa respecte 
drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, Constituţia şi legile tarii, 
jurământul, angajamentul de serviciu, prevederile normelor interne şi sa 
îndeplinească dispoziţiile legale ale superiorilor ierarhici privind activitatea sa 
profesională. 
    (2) Funcţionarul public din Poliţia Comunitara răspunde, în condiţiile legii, 
pentru modul în care îşi executa atribuţiile de serviciu. 
    ART. 5 
    Calitatea de funcţionar public din Poliţia Comunitara se dobândeşte şi se 
pierde în condiţiile prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare. 
 
 
 
 



    CAP. II 
    Structura organizatorică şi categorii de funcţionari publici 
 
    ART. 6 
     La nivelul comunei Stefanestii de Jos, Poliţia Comunitara se organizează, 
compartiment în cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei 
Stefanestii de Jos, în condiţiile legii 
    ART. 7 
    (1) Funcţiile din Poliţia Comunitara se clasifica după cum urmează: 
    a) clasa I cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare 
studii superioare de lungă durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent; 
    b) clasa a II-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare 
studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma; 
    c) clasa a III-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare 
studii medii liceale, absolvite cu diploma. 
    (2) Functionarii publici din Poliţia Comunitara, numiţi în funcţiile publice 
prevăzute pentru clasele a II-a şi a III-a, pot ocupa numai funcţii publice de 
execuţie. 
    ART. 8 
    (1) Functionarii publici de execuţie din cadrul Poliţiei Comunitare sunt numiţi 
în funcţia publica specifica de agent comunitar. 
    (2) Funcţia publica de execuţie de agent comunitar este structurată pe grade 
profesionale, astfel: 
    a) superior, ca nivel maxim; 
    b) principal; 
    c) asistent; 
    d) debutant. 
    ART. 9 
    (1) Functionarii publici din Poliţia Comunitara pot fi numiţi debutanti sau 
definitivi, în condiţiile legii. 
    (2) La terminarea perioadei de stagiu, activitatea funcţionarilor publici 
debutanti din Poliţia Comunitara se evalueaza în conformitate cu procedura de 
evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanti. 
 
    CAP. III 
    Selecţionarea, pregătirea şi numirea politistilor comunitari 
 
    ART. 10 
    Statutul de funcţionar public în cadrul Poliţiei Comunitare se dobândeşte în 
condiţiile legii. 
    ART. 11 
    La înfiinţarea Poliţiei Comunitare a comunei Stefanestii de Jos, personalul 
acesteia va fi preluat prin transfer de la o institutie similara, in conditiile legii. 



    ART. 12 
    (1) Funcţiile publice vacante din cadrul Poliţiei Comunitare se ocupa prin 
promovare, transfer, redistribuire sau concurs, în condiţiile legii. 
    (2) Condiţiile de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului se 
stabilesc cu respectarea prevederilor legale. 
    ART. 13 
    (1) Concursul va cuprinde trei etape, astfel: 
    a) selectarea dosarelor de înscriere; 
    b) lucrare scrisă/teste-grila, pentru verificarea cunoştinţelor necesare 
îndeplinirii atribuţiilor funcţiei sau postului; 
    c) interviu. 
    (2) Condiţiile generale, condiţiile specifice, precum şi bibliografia concursului 
se stabilesc în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la organizarea şi 
desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice. 
    ART. 14 
    (1) Dosarele candidaţilor se întocmesc în condiţiile HG 611/2008, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
    (2) Documentele privind organizarea şi desfăşurarea concursului, lucrările 
candidaţilor la probele susţinute şi procesul-verbal cuprinzând punctajul obţinut 
se indosariaza separat, pentru fiecare concurs. 
    ART. 15 
    (1) Dosarele întocmite conform prevederilor art. 19, în cazul candidaţilor 
admişi, se completează cu copia procesului-verbal cuprinzând punctajul obţinut. 
    (2) Dosarele candidaţilor respinsi se restituie acestora, la cerere, pe baza de 
semnatura. 
    ART. 16 
    (1) Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia sa se prezinte în vederea numirii în 
funcţia publica în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut 
de lege pentru soluţionarea contestaţiilor. 
    (2) Dosarele candidaţilor admişi se prezintă primarului de către comisia de 
concurs, însoţite de propunerea de numire. Primarul emite dispoziţia de numire 
în funcţia publica în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care candidaţii au 
fost declaraţi admişi. 
    (3) Neprezentarea candidaţilor în vederea numirii atrage decăderea din dreptul 
de a fi numiţi în funcţiile publice pentru care au candidat. În acest caz, este 
notificat următorul candidat din lista cuprinzând punctajele finale ale 
concursului, cu condiţia ca acesta sa fi obţinut punctajul final minim necesar 
promovării concursului. 
    ART. 17 
    (1) La numirea în funcţia publica, functionarii publici din Poliţia Comunitara 
depun jurământul de credinţa în fata primarului comunei Stefanestii de Jos. 
    (2) Jurământul are următorul conţinut: "Jur sa respect Constituţia, drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale omului, sa aplic în mod corect şi fără partinire legile 



tarii, sa îndeplinesc constiincios îndatoririle ce imi revin potrivit funcţiei, sa 
respect normele de conduita profesională şi civică şi sa păstrez secretul 
profesional. Asa sa-mi ajute Dumnezeu." Formula de încheiere va respecta 
libertatea convingerilor religioase. 
    (3) Refuzul depunerii jurământului prevăzut la alin. (2) atrage revocarea 
actului administrativ de numire în funcţie. 
    (4) Jurământul de credinţa este semnat de către funcţionarul public din Poliţia 
Comunitara. 
    (5) Jurământul de credinţa este contrasemnat de primar, se păstrează la 
dosarul personal al funcţionarului public din Poliţia Comunitara, iar o copie se 
înmânează acestuia. 
         
    ART. 18 
    (1) Functionarii publici din Poliţia Comunitara au dreptul la uniforma de 
serviciu şi echipament de protecţie specific locului şi condiţiilor de desfăşurare a 
serviciului, care se acorda gratuit din fondurile primăriei. 
    (2) Articolele din care se compune uniforma şi durata maxima de uzura sunt 
prevăzute în anexa nr. 1. 
    (3) Descrierea uniformei de serviciu, a legitimatiei de serviciu şi a însemnelor 
distinctive de ierarhizare ale personalului Poliţiei Comunitare este prevăzută în 
anexa nr. 2. 
    (4) Uniforma şi însemnele distinctive se poarta numai în timpul executării 
serviciului. 
 
    CAP. IV 
    Atribuţiile personalului Poliţiei Comunitare 
 
    ART. 19 
    În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii, Poliţiei 
Comunitare, personalul de coordonare, de paza şi de ordine răspunde de 
organizarea şi funcţionarea pazei unităţilor stabilite prin hotărâre a consiliului 
local,  participa la asigurarea climatului de ordine şi liniste publica, a siguranţei 
persoanelor, integrităţii corporale, vieţii sau bunurilor cetăţenilor ori ale 
domeniului public, urmăreşte respectarea regulilor de comerţ stradal şi a 
curăţeniei localităţilor, conform competentelor stabilite prin legi, hotărâri ale 
consiliilor locale sau prin dispoziţii ale primarilor. 
     
ART. 20 
    Functionarii publici de execuţie din Poliţia Comunitara au următoarele 
atribuţii specifice: 
    a) sa se prezinte la serviciu în condiţii corespunzătoare pentru îndeplinirea 
îndatoririlor ce le revin şi sa nu consume băuturi alcoolice pe timpul executării 
sarcinilor de serviciu; 



    b) la intrarea în serviciu sa verifice locurile şi punctele vulnerabile, existenta 
şi starea incuietorilor, a amenajărilor tehnice şi a sistemelor de paza şi alarmare 
şi sa ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun; 
    c) sa cunoască prevederile legale privind accesul în obiective şi regulile 
stabilite în planurile de paza; 
    d) sa supravegheze ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incinta, pe 
baza documentelor stabilite, sa se deplaseze numai în locurile pentru care au 
primit permisiunea de acces; 
    e) sa nu părăsească postul încredinţat decât în situaţiile şi condiţiile prevăzute 
în consemnul postului; 
    f) sa verifice obiectivul încredinţat spre paza, cu privire la existenta unor surse 
care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în 
care acestea s-au produs, sa ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi a 
bunurilor, precum şi pentru limitarea consecinţelor acestor evenimente şi sa 
sesizeze organele competente; 
    g) în cazul săvârşirii unei infracţiuni flagrante ia măsuri de conducere şi de 
predare a făptuitorului structurilor Inspectoratului General al Poliţiei Romane 
competente potrivit legii. Dacă făptuitorul a dispărut, asigura paza bunurilor, nu 
permite pătrunderea în câmpul infractional a altor persoane şi anunta unitatea de 
poliţie competenta, întocmind totodată proces-verbal cu cele constatate; 
    h) sa constate contravenţiile date în competenta şi sa aplice sancţiunile 
potrivit legii; 
    i) sa facă uz de armamentul din dotare numai cu respectarea stricta a 
prevederilor legale. 
 
    ART. 21 
    Pe timpul patrularii pe raza sectoarelor municipiului Bucureşti, municipiilor, 
oraşelor şi comunelor, personalul Poliţiei Comunitare poate folosi autovehicule 
cu însemnul distinctiv "POLIŢIA COMUNITARA". 
 
    ART. 22 
    Pe timpul executării serviciului, funcţionarului public din Poliţia Comunitara 
îi este interzis: 
    a) sa încredinţeze arma altei persoane; 
    b) sa întreprindă acţiuni care nu au legatura cu îndeplinirea îndatoririlor de 
serviciu; 
    c) sa încredinţeze fără aprobarea superiorului ierarhic paza postului unei alte 
persoane; 
    d) sa părăsească postul înainte de ora stabilită prin consemn sau înainte de a fi 
schimbat, atunci când serviciul de paza se executa pe mai multe schimburi. 
 
     
 



    ART. 23 
    Asigurarea tehnico-materială a structurilor Poliţiei Comunitare la nivelul 
unităţilor administrativ-teritoriale se va desfasura conform reglementărilor 
proprii, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale. 
 
    ART. 24 
    Poliţia Comunitara este autorizata sa achizitioneze, sa detina şi sa folosească 
arme letale şi arme neletale, precum şi munitia corespunzătoare, pentru 
inarmarea personalului propriu, în condiţiile prevăzute de lege. 
 
    CAP. VI 
    Dispoziţii tranzitorii şi finale 
 
    ART. 25 
    Prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale 
celorlalte acte normative în vigoare referitoare la functionarii publici se aplica în 
mod corespunzător funcţionarilor publici din Poliţia Comunitara, în măsura în 
care prin legea de organizare şi funcţionare a acesteia nu se dispune altfel. 
 
    ART. 26 
    (1) Personalul Poliţiei Comunitare îşi îndeplineşte atribuţiile în mod 
nemijlocit sub autoritatea şi controlul primarului şi nu poate primi însărcinări 
din partea altor persoane. 
    (2) Primarul poate delega prerogativele ce îi revin unei persoane desemnate 
prin dispoziţie. 
 
    ART. 27 
    Personalul Poliţiei Comunitare poate infiinta şi se poate asocia în organizaţii 
sindicale sau în alte organizaţii, în condiţiile legii. 
 
    ART. 28 
    Personalul Poliţiei Comunitare beneficiază de salarizarea funcţionarilor 
publici, potrivit legii. 
     
    ART. 29 
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament. 
 
    
 
 
 
 
 



ANEXA 1 
──────── 
la regulament 

────────────── 
 

ARTICOLELE 
din care se compune uniforma şi durata maxima de uzura 

*T* 
─────────────────────────────────────────────
───────────────────── 
 Nr.                                   Durata maxima de uzura 
 crt.   Denumirea articolului                    - ani - 
─────────────────────────────────────────────
───────────────────── 
  1. Sapca pentru costum de vara                    2 
  2. Sapca pentru costum de iarna                   3 
  3. Basca                                                         2 
  4. Sepcuta cu cozoroc                                    2 
  5. Palarie (femei)                                            2 
  6. Caciula                                                       3 
  7. Cravata                                                      1 
  8. Fular din P.N.A.                                        3 
  9. Camasa                                                     1/2 
 10. Camasa - bluza                                         1 
 11. Costum de vara                                        2 
 12. Costum de iarna                                       3 
 13. Scurta de vant                                          2 
 14. Pulover                                                     2 
 15. Costum de intervenţii de vara                   2 
 16. Costum de intervenţii de iarna                  2 
 17. Pelerina de ploaie                                     3 
 18. Scurta imblanita                                       3 
 19. Manusi din piele                                       3 
 20. Pantofi de vara de culoare neagra             1 
 21. Pantofi de iarna de culoare neagra            2 
 22. Ghete din piele de culoare neagra             2 
 23. Centura din piele                                      6 
 24. Curea din piele                                         6 
 25. Portcarnet din piele                                  6 
 26. Portbaston din piele                                 6 
 27. Emblema pentru sapca, basc, caciula, 
     palarie şi sepcuta                                       1 
 28. Însemne distinctive                                  1 



 29. Portcatuse din piele                               3 
─────────────────────────────────────────────
───────────────────── 
*ST* 
 
    NOTA: 
    1. Însemnele distinctive se asigura pentru fiecare articol de echipament (haina, 
camasa-bluza, scurta de vant, scurta imblanita, pulover, pelerina de ploaie). 
    2. La solicitări personale se pot confecţiona, contra cost, haine din piele tip 
geaca, de culoare neagra. 
    3. După expirarea duratei de uzura sau după încetarea raporturilor de munca, 
articolele de uniforma nu pot fi înstrăinate; articolele se pot transforma în 
echipament cu croiala civilă, eliminandu-se în mod obligatoriu accesoriile, 
însemnele şi vipustile. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 2 
──────── 
la regulament 

────────────── 
 

DESCRIEREA 
uniformei de serviciu, a legitimatiei de serviciu şi a însemnelor distinctive de 

ierarhizare ale personalului Poliţiei Comunitare 
 
 
    A. Uniforma de serviciu 
    Uniforma de serviciu pentru personalul Poliţiei Comunitare este confectionata 
în varianta vara-iarna şi se compune din: 
    1. Haina se confectioneaza din tergal pentru varianta de vara, iar pentru 
varianta de iarna, din stofa, ambele fiind de culoare neagra. 
    Croiala este dreapta, puţin cambrata în talie (pentru a acoperi în întregime 
bazinul), şi se încheie la un rând de nasturi. 
    Spatele hainei se confectioneaza din doua bucăţi, având cusatura pe mijloc, 
fără slit. 
    Are în partea inferioară, lateral, la nivelul mijlocului dintre cei doi nasturi, 
doua buzunare ascunse, prevăzute cu clapa. În partea superioară, stanga sus, are 
prevăzută o bentita, cusuta în partea exterioară, iar sub guler este prinsă cu un 
nasture, pe care se pun tresele pentru ierarhizare. 
    Haina se poarta cu camasa de culoare bleu şi cravata de culoare neagra. 
    2. Pantalonul, în varianta vara-iarna, se confectioneaza din aceleaşi materiale 
ca şi haina, fiind de culoare griinchis, cu vipusca de culoare neagra inclusă în 
cusatura. Are croiala dreapta, fără manseta, lungimea poate ajunge pana la 
partea superioară a tocului incaltamintei, iar largimea ei este între 210-250 mm, 
în raport cu talia. Pantalonul este prevăzut cu doua buzunare laterale şi un 
buzunar la spate, închis cu clapa şi nasture. Pantalonul se confectioneaza cu 
betelie obişnuită şi este prevăzut cu patru gaici lungi de 70 mm şi late de 20 mm, 
prinse în partea superioară prin cusatura beteliei, iar în partea inferioară prinse 
cu nasture de format mic, astfel încât pantalonul sa permită portul centurii a 
carei latime este de 50 mm. 
    3. Fusta se confectioneaza, în locul pantalonului, numai la costumul de vara al 
femeilor. Croiala este dreapta, largimea stabilindu-se în raport cu talia, iar 
lungimea este de 50 mm sub rotula genunchiului. 
    4. Camasa-bluza se confectioneaza din poplin sau tercot de culoare bleu, 
închisă la gat şi încheiată cu 5 nasturi; maneca este scurta, în partea superioară 
având doua buzunare cu burduf şi clape care se încheie cu câte un nasture de 
format mic. Pe clapa buzunarului din partea stanga se aplica o bentita lata de 30 
mm, cusuta în partea exterioară şi prinsă cu un nasture spre interior, pe care se 
aplica tresele pentru ierarhizare. 



    Camasa-bluza se poarta deschisă la gat (sau cu cravata), cu partea inferioară 
introdusă în pantaloni sau în fusta. Poate fi purtata şi sub haina, cu cravata. 
    5. Camasa se confectioneaza din panza, poplin sau tercot de culoare bleu. Se 
poarta cu cravata sub veston sau scurta de vant. 
    6. Scurta de vant se confectioneaza din tercot impermeabilizat de culoare 
neagra. Se poarta deschisă la gat, putând fi purtata şi închisă datorită croiului cu 
revere rasfrante; se încheie cu fermoar pe interior şi la 4 nasturi pe exterior. 
    În partea de jos şi la maneci este prevăzută cu elastic. 
    Scurta de vant este prevăzută cu doua buzunare oblice ascunse, care se 
încheie cu fermoar. Pe interior, în partea dreapta, este prevăzută cu un buzunar 
care se încheie cu un nasture. 
    Pe cusatura de deasupra buzunarului oblic, din partea stanga, se aplica o 
bentita din acelaşi material, lata de 30 mm, cusuta în exterior şi prinsă cu nasture 
în interior, pe care se aplica tresele pentru ierarhizare. 
    Spatele este confectionat din trei părţi, una în partea de sus şi doua în partea 
de jos, prevăzute cu pense. Lungimea trebuie sa depăşească talia cu 100-120 
mm. 
    7. Pelerina de ploaie are croiala tip raglan şi este deschisă la gat, cu 
posibilitatea de a fi purtata şi închisă. Se încheie în fata la un rând cu 4 nasturi 
ascunsi, iar ajustarea în talie se face cu ajutorul unui cordon cu doua catarame 
din metal sau inlocuitori. 
    Maneca are croiala raglan. Pelerina este prevăzută cu doua buzunare aşezate 
oblic (ascunse) cu nasturi (de 170-180 mm lungime şi de 40 mm latime) sub 
guler, şi se prinde cu 3 nasturi mici. 
    Gluga este confectionata din acelaşi material. 
    Pelerina de ploaie este de culoare neagra şi se confectioneaza dintr-un 
material impermeabil. 
    În partea stanga sus are o bentita cusuta în exterior (lungă de 100 mm şi lata 
de 30 mm) şi prinsă cu un nasture sub rever, pe care se aplica tresele pentru 
ierarhizare. 
    8. Scurta imblanita se confectioneaza din tercot impermeabilizat de culoare 
neagra, uşor matlasata, cu mesada detasabila, de culoare asortata cu fata scurtei. 
Modelul este tip sport, se încheie cu fermoar în interior şi cu butoni în exterior, 
are guler pe gat, prevăzut cu snur ascuns. 
    În talie şi în partea de jos, pentru ajustare pe corp, este prevăzută tot cu snur 
ascuns. Lateral (stanga-dreapta), în partea de jos, sunt dispuse doua buzunare 
aplicate, drepte, cu clape care se încheie cu nasturi. În partea de sus (stanga-
dreapta) va fi prevăzută cu buzunare drepte cu clape care se inchid cu nasturi. Pe 
clapa buzunarului de sus, din partea stanga, este prevăzută o bentita (100 mm 
lungime şi 30 mm latime) cusuta în partea dinspre umar şi prinsă cu un nasture 
în partea interioară, pe care se aplica tresele de ierarhizare. Largimea scurtei 
imblanite se stabileşte în raport cu talia, acoperind în întregime bazinul. 



    9. Sapca se confectioneaza din acelaşi material cu costumul de vara sau de 
iarna, după caz. 
    Calota sepcii este de forma ovala, cu distanta de 20 mm între diametrul latimii 
şi diametrul lungimii, este întinsă cu ajutorul unei sarme din oţel, pentru a-şi 
menţine forma. 
    Banda are diametrul ce rezulta din mărimea sepcii şi se confectioneaza din 
carton tare. Pe partea exterioară a benzii se aplica o tesatura din lana (lata de 40 
mm) de culoare neagra, cu romburi de culoare bleu. 
    Sapca este captusita cu tesatura de culoare asortata calotei. 
    Cozorocul este de culoare neagra, de forma ovalizata, şi se fixează la sapca, 
înclinat. 
    Sapca este prevăzută deasupra cozorocului cu un snur dublu de culoare 
neagra. Capetele snurului sunt prinse pe linia colturilor cozorocului cu câte un 
buton de culoare galbena. Sapca are aplicată, în fata - la centru - pe banda, 
emblema. 
    10. Sepcuta cu cozoroc se confectioneaza din tercot de culoare gri-petrol. 
Calota se confectioneaza în clini şi are inscripţionat pe mijlocul ei "POLIŢIA 
COMUNITARA". 
    La spate este prevăzută cu un sistem reglabil de strangere. În fata, sub 
inscripţia "POLIŢIA COMUNITARA", este aplicată emblema pentru coifura. 
    11. Bascul se confectioneaza din stofa de postav, este de culoare neagra, iar în 
lateral, pe partea stanga, se aplica emblema. 
    12. Caciula este de culoare neagra, confectionata din postav, prevăzută cu 
doua clape din blana naturala de ovine. Clapa din fata este rotunjita, iar cea din 
spate formează doua urechi laterale, prevăzute cu doi nasturi şi o bentita pentru 
încheierea acestora deasupra capului sau sub barbie. La mijlocul clapei din fata 
se aplica emblema. 
    Caciula este captusita cu tesatura din celofibra în amestec cu fibre poliamidice 
sau poliesterice, asortata la culoarea calotei. 
    13. Bocancii sau ghetele sunt din piele de culoare neagra, prevăzuţi cu 
bombeuri, au talpa şi tocuri din cauciuc şi se încheie cu sireturi sau cu fermoar. 
    14. Pantofii sunt din piele de culoare neagra, prevăzuţi cu bombeuri, fără 
ornamentatie, şi se încheie cu sireturi. 
    Pentru sezonul de vara se pot confecţiona pantofi perforati, iar pentru femei 
aceştia pot avea decupaj. 
    15. Centura este de culoare neagra, fără diagonala, are lăţimea de 50 mm şi se 
încheie cu o catarama din metal de culoare galbena. 
    16. Emblema se aplica pe sapca şi pe caciula de către personalul Poliţiei 
Comunitare cu drept de uniforma. Se confectioneaza din metal de culoare 
galbena, în forma de rozeta circulara, cu diametrul de 40 mm, incadrata cu un 
rând de frunze de stejar. 



    17. Cravata se confectioneaza din tesatura poliesterica tip mătase, este de 
culoare neagra, cu un medalion cu inscripţia "P.C." pe fond de culoare albastra 
şi cu tricolorul în diagonala. 
    18. Fularul se confectioneaza din fibre P.N.A. tip lana, de culoare neagra. 
    19. Puloverul se confectioneaza din fire tip lana de culoare gri-petrol cu 
anchior, cu sau fără maneci. 
    Puloverul este prevăzut pe umeri cu platca şi epoleti de culoare bleu. Pe 
spatele manecii sunt prevăzute cotiere din acelaşi material. Pe pieptul stang este 
prevăzută o banda velcro pentru fixarea insemnului de grad. La 3 cm de umeri 
se aplica ecusonul "POLIŢIA COMUNITARA". 
    20. Ecusonul pentru maneca se confectioneaza din fibre poliesterice pe fond 
de culoare bleu, având în partea superioară inscripţia "POLIŢIA 
COMUNITARA", la mijloc culorile drapelului de stat al României, aşezate în 
poziţie verticala, iar în partea inferioară se înscrie denumirea oraşului. Se poarta 
pe bratul stang de către întregul personal cu drept de uniforma şi se aplica la 5 
cm de cusatura umarului. 
    21. Numărul matricol se confectioneaza din metal în forma de octogon, pe 
fond de culoare galbena, în care se înscrie o rozeta circulara reprezentând 
culorile drapelului de stat al României şi inscripţia "POLIŢIA 
COMUNITARA", iar la mijloc, un cerc de culoare bleu, unde sunt trecute 
numărul matricol al personalului cu drept de uniforma şi abrevierea denumirii 
oraşului. Se poarta pe partea dreapta, deasupra buzunarului. 
    22. Portcarnetul se confectioneaza din piele sau din inlocuitori, de culoare 
neagra, şi se compune din doua fete prinse printr-un burduf. Partea din spate se 
rabateaza sub forma de capac şi se încheie în fata printr-un buton sau tic-tuc. Se 
poarta fixat pe centura prin doua gaici. 
 
  
 
   B. Legitimatia de serviciu 
    Legitimatia de serviciu se confectioneaza din imitaţie de piele (ecologica), cu 
dimensiunile de 200 x 80 mm, cu deschidere pe verticala, cuprinzând 
următoarele menţiuni: în partea superioară, tricolorul, iar sub acesta, inscripţia 
"ROMÂNIA"; sub acestea se înscriu în partea stanga consiliul local care a 
eliberat-o, menţiunea "POLIŢIA COMUNITARA", numărul legitimatiei, iar în 
partea dreapta va fi aplicată fotografia deţinătorului; după aceasta se înscriu 
numele şi prenumele funcţionarului public din Poliţia Comunitara, codul 
numeric personal, numărul matricol, data emiterii legitimatiei, semnatura 
primarului şi ştampila acestuia. 
    În partea inferioară a legitimatiei se introduce emblema Poliţiei Comunitare, 
după care se aloca 6 spaţii suprapuse pentru aplicarea vizelor anuale care se 
semnează de primarul localitatii. 
 



    C. Însemnele distinctive de ierarhizare 
    În raport cu funcţiile îndeplinite, însemnele distinctive de ierarhizare au 
următoarele forme şi marimi: 
    a)  funcţionarul public superior - doua trese din metal, de culoare galbena, cu 
lăţimea de 10 mm, aşezate paralel pe banda de culoare bleu, din tesatura de lana, 
cu lăţimea de 15 mm, având între ele o distanta de 5 mm; 
    b) funcţionarul public principal - o tresa din metal, de culoare galbena, cu 
lăţimea de 10 mm, asezata pe banda de culoare bleu, din tesatura de lana, cu 
lăţimea de 15 mm, prinsă la jumătatea bentitei; 
    c) funcţionarul public - o tresa din poliester de culoare albastra, cu lungimea 
de 15 mm, având inscripţia "P.C." 
 
 


