
 
                          MUNICIPIUL  BUCUREŞTI  

   SECTOR 5  

 

                   

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București                   Cod fiscal: 4433953 

Tel.:  021.314.46.80    021.314.43.18; Fax:  021.314.49.90                        Site : www.sector5.ro 

Tel Dispecerat  021. 312.28.81                                                             E-mail: primarie@sector5.ro 

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ SECTOR 5 

 

ATRIBUȚIILE POSTULUI 
            la concursul de promovare pe funcția publică de conducere de 

Director Executiv al Direcției Inspecție și Control General 

Direcția Generală de Poliție Locală 
 

 

a) Organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului din 

cadrul  D.I.C.G; 

b) Întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personalul 

corespunzător; 

c) Asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către întregul personal din 

subordine a prevederilor legale; 

d) Răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din 

subordine; 

e) Analizează trimestrial activitatea DICG și o înaintează spre știință 

Directorului General; 

f) Verifică răspunsurile la petiţiile şi sesizările care intră în sfera de 

soluţionare, conform atribuţiilor funcţionale şi a notelor de constatare 

întocmite în cadrul direcției; 

g) Reprezintă Direcția Generală de Poliție Locală în relațiile cu alte instituții 

ale statului, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și 

locale și colaborează cu organizații neguvernamentale, precum și cu 

persoane fizice și juridice pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite de lege; 

h) Asigură ordinea interioară și disciplina în rândul personalului din 

subordine, având dreptul să propună acordarea de recompense și aplicarea 

de sancțiuni în condițiile legii; 

i) Propune primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activității; 

j) Asigură măsurile pentru rezolvare operativă a cererilor, a sesizărilor și a 

reclamaților cetățenilor, în conformitate cu prevederile legale; 

k) Organizează și participă la audiențele cu cetățenii la solicitarea factorilor 

de conducere; 

l) Întocmește sau aprobă aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit 

competenței; 
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m) Urmărește modul de echipare a personalului cu uniforme și însemnele 

distinctive de ierarhizare, repartizarea și utilizarea corespunzătoare a 

acestora; 

n) Ține evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din 

subordine; 

o) Organizează și execută controale tematice și inopinate asupra modului în 

care sunt îndeplinite atribuțiile de serviciu de către funcționarii publici din 

DICG; 

p) Organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite; 

q) Îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege; 
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