
ATRIBUȚIILE POSTULUI 

pentru funcțiile contractuale de execuție de muncitor 

 

Compartimentul Poliția Animalelor 

Direcția Dispecerat, Situații De Urgență Şi Poliția Animalelor 

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ 

 

 

 

 

1. Sprijină instituțiile abilitate în desfășurarea activităţilor specifice de capturare, 

ridicare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al sectorului 5 şi de transport 

al acestora la centrele de sterilizare şi/sau la adăposturile special amenajate; 

2. Sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre 

existenţa acestora; 

3. Propune și elaborează măsuri concrete de prevenire în domeniu, pe situaţii specifice 

sectorului 5; 

4. Propune măsuri de prevenire şi contracarare, împreună cu alte instituţii abilitate, a 

urmărilor bolilor contagioase în rândul animalelor; 

5. Depistează şi verifică zonele unde există câini comunitari în vederea luării 

măsurilor necesare reducerii numerice a acestora. 

6. Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al 

informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a 

exercitării atribuţiilor de serviciu; 

7. Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod 

conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să 

aducă prejudicii instituţiei; 

8. Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, 

programelor aprobate şi dispuse expres de către conducerea instituţiei, şi de 

raportarea asupra modului de realizare a acestora; 

9. Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, 

informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite; 

10. Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. 

11. Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a 

mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; 

12. Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; 

13. Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea 

compartimentului sau a instituţiei, în general; 

14. Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea 

acesteia despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara 



acestora chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi 

şi atribuţii. 

15. îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau dispoziții ori decizii ale 

Primarului Sectorului 5, ale Directorului General al Direcției Generale de Poliție 

Locală, ale Directorului Executiv al Direcției Inspecție și Control General sau ale 

Șefului Serviciului Control Activități Comerciale. 

 

 

 

 


