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DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ SECTOR 5 

 

 

 

 

 

 

ATRIBUTII  
privind examenul de promovare în clasă  

organizat în data de 10.11.2021 

 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ 

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR ȘI PREVENIRE ȘI COMBATERE A 

VIOLENȚEI 

 

 

 

1. cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu 

caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii 

prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date; 

2. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, 

reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au 

persoanele prevăzute la art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind 

evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în 

legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au 

acte de identitate; 

4. Pentru înregistrarea/radierea mopedelor atribuțiile serviciului sunt următoarele: 

− Înregistrează cererile solicitanților, însoțite de documentele necesare înscrierii/radierii/eliberării 

duplicatelor/eliberării unui nou certificat de înregistrare mopede; 

− Verifică documentația depusă (cartea de identitate a vehiculului, act de proprietate, cartea de 

identitate a solicitantului, dovada plății contravalorii certificatului de înregistrare, plăcuței și a taxei 

de înregistrare); 

− Înregistrează mopedele ale căror proprietari au domiciliul stabil, reședința sau sediul în sectorul 

5 al municipiului bucurești; 

− Introduce în baza de date mopedele înregistrate/radiate; 

− Eliberează certificatele de înregistrare, duplicatele și unul sau după caz două plăcuțe cu numărul 

de înregistrare; 

− Radiază din circulație mopedele care îndeplinesc condițiile specifice prevăzute de lege; 
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− Transmite lunar baza de date către brigada rutieră bucurești;  

− Ține evidența mopedelor înregistrate în sectorul 5; 

− Verifică și asigură păstrarea, conservarea, integritatea și securitatea documentelor; 

− Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege; 

5. întocmeşte răspunsurile la petiţiile şi sesizările care intra în sfera de soluţionare, conform 

atribuţiilor funcţionale şi a referatelor întocmite în cadrul serviciului. 

 
 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

 

Florin CHIORAN 

 

 

 

 
Întocmit, 
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