
 
 
 
Atribuțiile postului-  inspector, clasă I, grad profesional superior, din cadrul 

Biroului Management Organizațional și Control Intern 
 

 
-Întocmește documentele rezultate în urma efectuării controalelor tematice, iar după 

aprobare urmărește punerea în aplicare a măsurilor dispuse de către conducerea instituției; 
-Propune măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate în activitatea Poliției Locale 

Galați, în vederea îmbunătățirii activității; 
-Verifică cererile, sesizările, reclamațiile și plângerile împotriva polițiștilor locali în legătură 

cu serviciul ori cu privire la încălcarea normelor morale, întocmind raport cu rezultatele 
verificărilor; 

-Întocmește note și rapoarte privind rezultatele verificărilor propunând măsuri concrete, 
inclusiv  de declanșare a cercetării disciplinare  în vederea stabilirii existenței sau inexistenței 
abateriii disciplinare; 

-Elaborează documentația de atribuire și documentele suport pentru desfășurarea 
procedurilor de achizitie publica pe baza necesităților transmise de serviciile, birourile, 
compartimentele din cadrul instituției; 

-Participă în comisia de evaluare a ofertelor pentru diverse achiziții de produse, servicii și 
lucrări; 

-Păstrează confidențialitatea lucrărilor specifice de achiziție în relațiile cu diverși 
furnizori/prestatori/executanți; 

-Respectă programul de lucru la locul de muncă; 
-Informează șeful de serviciu despre toate lucrurile care i se par deosebite și care necesită 

remediere urgentă; 
-Întocmește situațiile specifice de raportat pe SEAP la ANAP cu aprobarea șefului de 

serviciu și conducerii instituției; 
-Păstrează secretul de serviciu; 
-Nu furnizează date, documente și informații în legătură cu achizițiile sau alte activități 

specifice decât cu aprobarea conducerii instituției; 
-Urmărește realizarea tuturor pozițiilor din Programul anul de achiziții și reînnoiește ori de 

câte ori este nevoie Programul anual în funcție de modificările intervenite neprevăzut; 
-Primeste de la ANRP, notificările privind invalidarea unor anunțuri, remediază lipsurile sau 

omisiunile, conform motivației pe care se susține notificarea în cauză; 
-Întocmește situații specifice de raportat pe S.E.A.P la ANAP cu aprobarea șefului de 

serviciu și conducerii instituției; 
           -Centralizeaza referatele de necesitate la nivel de institutie in vederea întocmirii Programului 
anual al achizitiilor publice; 

-Elaborează proiectul Programul anual al achizitiilor publice pentru fundamentarea 
bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul următor, pe baza necesităților și priorităților 
identificate la nivelul institutiei, în funcție de fondurile aprobate și de posibilitățile de atragere de 
fonduri; 

-Operează modificari sau completari ulterioare în Programul anual al achizitiilor publice, 
când situatia o impune, cu aprobarea conducatorului instituției si cu avizul compartimentului 
financiar contabil; 

-Întocmește Strategia anuală de achiziții publice pentru anul următor. 
-Răspunde de cunoașterea Regulamentului de ordine interioară al Poliției Locale Galați și a 

procedurii operaționale instituită la nivelul serviciului; 
-Răspunde de respectare normelor de NTSM și PSI la locul de muncă; 
-Îndeplinește orice alte atribuții repartizate de șeful ierarhic sau conducerea instituției. 

 
 
 
 


