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Proiect avizat
Secretarul General al Municipiului Bacău
Nicolae Ovidiu Popovici

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea HCL nr. 142/19.04.2019 prin care s-a aprobat Organigrama și Statul
de Funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
Având în vedere:
Referatul cu nr. 529/13.01.2021 privind transformarea a trei funcții publice de execuție de
polițist local, grad profesional debutant în funcții publice de execuție definitive de polițist local,
grad profesional asistent;
- Expunerea de motive nr. 120440/ 17.03.2021 a Primarului Municipiului Bacău;
- Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 120441/1/ 17.03.2021;
- Raportul Poliției Locale a Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 120441/2/ 17.03.2021;
- Rapoartele privind evaluarea profesională pentru perioada de stagiu cu nr. 270/08.01.2021 pentru
doamna Brașoveanu Ioana Alexandra, raportul de evaluare cu nr. 147/06.01.2021 pentru
domnu7l Rusu Florin, și raportul de evaluare cu nr. 149/06.01.2021 pentru doamna Popa Diana
Georgiana;
- Prevederilor Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice,
modificată și completată;
- Prevederilor Legii nr. 155/ 2010 Legea Poliției Locale, modificată și completată;
- Prevederilor HG nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și
funcționare a poliției locale;
- Prevederile HCL nr. 142/19.04.2019 prin care s-a aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale
Poliției Locale a Municipiului Bacău;
- Prevederile art.59 alin.(1) din Legea nr.24/ 2000 privind Normele de tehnică legislativă cu
modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 474, art. 475 lit. ,,a’’ din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- Prevederile art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 197 alin.(1) și ale art.
243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În baza dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. ”a” și alin. (3) lit. ”c” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul
Administrativ:
HOTĂRĂŞTE:
-

Art.1. Se modifică Anexa nr. 2 – ”Statul de funcții” la HCL nr. 142/19.04.2019 după cum
urmează:
1) o funcție publică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional debutant din cadrul
Serviciului Siguranță Rutieră și Eliberări Permise de Liberă Trecere-Compartiment Sesizări,
Sistematizări Auto Abandonate, se transformă în funcție publică de execuție definitivă de polițist local,
clasa I, grad profesional asistent, ca urmare a finalizării perioadei de stagiu.

(2) două funcții publice de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional debutant din cadrul
Serviciului Ordine Publică și Evidența Persoanei - Comaprtiment Sectorizare se transformă în funcții
publice de execuție definitive de polițist local, clasa I, grad profesional asistent, ca urmare a
finalizării perioadei de stagiu.
Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 142/19.04.2019 privind aprobarea Organigramei și a
Statului de Funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău, sunt și rămân în vigoare.
Art.3. Primarul Municipiului Bacau va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin
Poliția Locală a Municipiului Bacău.
Art.4. Prezenta Hotărâre a Consiliului Local va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău,
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și Poliției Locale a Municipiului Bacău.
Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în
termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU
Nr. 120441/ 2/17.03.2021
RAPORT
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 142/19.04.2019 prin care s-au
aprobat Organigrama și Statul de Funcţii, ale Poliției Locale a Municipiului Bacău

Potrivit prevederilor din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și
completările ulterioare, la nivelul Poliției Locale a Municipiului Bacău, sunt necesare modificări în
cadrul structurii organizatorice prin transformare/modificare a funcțiilor publice de execuție, astfel:
Potrivit prevederilor art. 474 și art. 475 lit. ,,a’’, din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, trei funcții publice de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional debutant din
care o funcție publică de execuție din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră și Eliberări Permise de Liberă
Trecere - Compartimentul Siguranță Rutieră și Fluidizare Trafic și două funcții publice de execuție din
cadrul Serviciului Ordine Publică și Evidența Persoanei - Comaprtiment Sectorizare, se transformă în
funcții publice de execuție definitive de polițist local, clasa I, grad profesional asistent, ca urmare a
finalizării perioadei de stagiu
Perioada de stagiu are ca obiect verificarea aptitudinilor profesionale în îndeplinirea atribuţiilor
şi responsabilităţilor unei funcţii publice, formarea practică a funcţionarilor publici debutanţi, precum şi
cunoaşterea de către aceştia a specificului administraţiei publice şi a exigenţelor acesteia.
Durata perioadei de stagiu este de un an.
La terminarea perioadei de stagiu, respectiv 08.01.2021 pentru funcționarul public din cadrul
Serviciului Siguranță Rutieră și Eliberări Permise de Liberă Trecere - Compartimentul Siguranță Rutieră
și Fluidizare Trafic, evaluatorul funcționarului public debutant a întocmit Raportul de evaluare a
perioadei de stagiu nr. 270/08.01.2021, a acordat calificativul "corespunzător" și propunerea de numire
în funcția publică definitivă, în consecință este necesară transformarea postului ca urmare a terminării
perioadei de stagiu.
La terminarea perioadei de stagiu, respectiv 06.01.2021 pentru două funcții publice de execuție
din cadrul Serviciului Ordine Publică și Evidența Persoanei - Comaprtiment Sectorizare, evaluatorii
funcționarilor publici debutanți au întocmit Raportele de evaluare a perioadei de stagiu cu nr.
147/06.01.2021, și 149/06.01.2021, și au acordat calificativul "corespunzător" și propunerea de numire
în funcția publică definitivă pentru cele două funcții publice de execuție, în consecință este necesară
transformarea posturilor ca urmare a terminării perioadei de stagiu a celor doi funcționari publici.
Precizăm că aceste modificări în cadrul structurii organizatorice nu afectează organigrama
instituției.
Modificările intervenite în situația funcțiilor publice se face prin Act administrativ, conform art.
409 alin. (3) lit.b, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în
termen de 30 de zile de la transformarea acestora. Compartimentul de resort, în urma analizei
documentelor puse la dispoziție, constată faptul că proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr.
2 la HCL nr. 142/19.04.2019 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Poliţiei Locale
a Municipiului Bacău, a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, motiv pentru care
îl avizăm favorabil.

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU
DIRECTOR EXECUTIV,
LUCIAN-DUMITRU IFTENE

ROMÂNIA
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POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU
Nr. 120440/ 17.03.2021

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 142/19.04.2019 prin care s-au aprobat
Organigrama și a Statul de Funcţii, ale Poliției Locale a Municipiului Bacău

Necesitatea modificării statului de funcții al Poliției Locale a Municipiului Bacău apare ca
urmare a finalizării perioadei de stagiu a trei funcții publice de execuție, din care o funcție publică de
execuție din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră și Eliberări Permise de Liberă Trecere Compartimentul Siguranță Rutieră și Fluidizare Trafic, și două funcții publice de execuție din cadul
Serviciului Ordine Publică și Evidența Persoanei - Comaprtiment Sectorizare, conform OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ.
În conformitate cu prevederilor art.474 și ale art. 475 lit. ,,a’’din OUG nr.57/2019 privind
Codul administrativ, este necesară transformarea a trei funcții publice de execuție, grad profesional
debutant, după finalizarea perioadei de stagiu, din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră și Eliberări
Permise de Liberă Trecere - Compartimentul Siguranță Rutieră și Fluidizare Trafic și din cadrul
Serviciului Ordine Publică și Evidența Persoanei - Comaprtiment Sectorizare.
După finalizarea perioadei de stagiu, respectiv perioada de 1 an, are loc verificarea aptitudinilor
profesionale în îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor unei funcţii publice, formarea practică a
funcţionarilor publici debutanţi, precum şi cunoaşterea de către aceştia a specificului administraţiei
publice şi a exigenţelor acesteia. Pe baza rezultatelor evaluării activității și acordării calificativelor
"corespunzător" și propunerea de numire în funcția publică de execuție definitivă, în consecință este
necesară transformarea posturilor ca urmare a terminării perioadei de stagiu, astfel:
- În cadrul Serviciului Siguranță Rutieră și Eliberări Permise de Liberă Trecere - Compartimentul
Siguranță Rutieră și Fluidizare Trafic - funcția publică de execuție de polițist local, clasa I, grad
profesional debutant, gradația 2, ocupată de doamna Brașoveanu Ioana Alexandra, se transformă în
funcție publică de execuție definitivă de polițist local, clasa I, grad profesional asistent, gradația 2;
- În cadrul Serviciului Ordine Publică și Evidența Persoanei - Comaprtiment Sectorizare - două
funcții publice de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional debutant, din care o funcție publică
de execuție ocupată de doamna Popa Dian Georgiana, se transformă în funcție publică de execuție
definitivă de polițist local, clasa I, grad profesional asistent, gradația 2, și o funcție publică de execuție
care este ocupată de domnul Rusu Florin, se transformă în funcție publică de execuție clasa I, grad
profesional asistent, gradația 4.

Luând în considerare referatul Poliției Locale a Municipiului Bacău cu numărul 529/13.01.2021,
potrivit prevederilor art. 129 (2) lit. ,,a’’, alin 3 lit. ,,c’’ din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Bacău proiectul
de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la

HCL nr. 142/19.04.2019 privind aprobarea

Organigramei și a Statului de Funcţii ale Poliției Locale a Municipiului Bacău, prin modificările
enumerate mai sus.
Față de cele expuse mai sus, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre
dezbaterea și aprobarea dumneavoastră în forma prezentată.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
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ROMÂNIA
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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ
Nr. 120441/1/ 17.03.2021
RAPORT
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de
hotărâre privind modificarea HCL nr.142/2019 prin care s- au aprobat Organigrama și Statul de
Funcții, ale Poliției Locale a Municipiului Bacău

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza :
- Prevederilor Legii nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, modificată
și completată;
- Prevederilor Legii nr. 155/ 2010 Legea Poliției Locale, modificată și completată;
- Prevederilor HG nr. 1332/ 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare
a poliției locale;
-Prevederilor HCL nr. 142/19.04.2019 prin care s-a aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale
Poliției Locale a Municipiului Bacău;
- Prevederilor art.59 alin.(1) din Legea nr.24/ 2000 privind Normele de tehnică legislativă cu
modificările și completările ulterioare, care precizează:
Art. 59(1) Modificarea unui act normativ consta in schimbarea expresa a textului unora sau mai multor articole
ori alineate ale acestuia si in redarea lor intr-o noua formulare.
- Prevederilor art. 474 și art 475 lit. ”a” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, care
precizează:
Art. 474 (1) Perioada de stagiu are ca obiect verificarea aptitudinilor profesionale in indeplinirea atributiilor
si responsabilitatilor unei functii publice, formarea practica a functionarilor publici debutanti, precum si
cunoasterea de catre acestia a specificului administratiei publice si a exigentelor acesteia.
(2) Durata perioadei de stagiu este de un an.
Art. 475 La terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluării activităţii, funcţionarul public
debutant va fi:
a) numit funcţionar public de execuţie definitiv în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în funcţiile
publice prevăzute la art. 392, în gradul profesional asistent;
Prevederilor art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1),
lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, care precizează:
Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de
şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale.
(3) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în cazul
în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă
a consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în
procesul-verbal al şedinţei.
Art. 196 (1) In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta sau emit,
dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza:
a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari
Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele
administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii,
respectiv emiterii
Art. 243 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile
legii, urmatoarele atributii:
a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, respectiv ale
presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, dupa caz;
b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean
- Prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”a” și alin. (3) lit. ”c” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul
Administrativ, care precizează:

(2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:
a) atributii privind unitatea administrativ-teritoriala, organizarea proprie, precum si organizarea si
functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local si ale societatilor
si regiilor autonome de interes local
(3) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
c) aproba, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea si statul de functii ale
aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local, reorganizarea si statul de
functii ale regiilor autonome de interes local, precum si infiintarea, reorganizarea sau desfiintarea de societati
de interes local si statul de functii al acestora
- şi poate fi supus spre dezbatere.
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CĂTRE
POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG
nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, vă informăm că v-a fost transmis pe e-mail
proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.142/2019 prin care s- au aprobat
Organigrama și Statul de Funcții, ale Poliției Locale a Municipiului Bacău, în vederea
analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până la data de 17.03.2021
să le depuneți în format letric la Secretarul General al Municipiului Bacău.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU

SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

Nr. 529/13.01.2021
Exemplar nr. _
APROB
Primarul Municipiului Bacău
LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU

REFERAT

Potrivit prevederilor art. 474 și ale art. 475 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
"art. 474
Perioada de stagiu
(1) Perioada de stagiu are ca obiect verificarea aptitudinilor profesionale în îndeplinirea atribuțiilor
și responsabilităților unei funcții publice, formarea practică a funcționarilor publici debutanți, precum și
cunoașterea de către aceștia a specificului administrației publice și a exigențelor acesteia.
(2) Durata perioadei de stagiu este de un an.
art. 475
Finalizarea perioadei de stagiu
La terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluării activității, funcționarul public
debutant va fi:
a) numit funcționar public de execuție definitiv în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în funcțiile
publice prevăzute la art. 392, în gradul profesional asistent."

Astfel prin decizia nr. 10/08.01.2020, doamna Brașoveanu Ioana Alexandra a fost numită în
funcția publică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul
Siguranță Rutieră și Fluidiare Trafic din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră și Eliberări Permise de
Liberă Trecere, începând cu data de 08.01.2020, ca urmare a promovării concursului de recrutare
organizat de către Poliția Locală a Municipiului Bacău, în data de 23.12.2019.
Ca urmare a terminării perioadei de stagiu, de un an, a funcționarului public de execuție debutant,
propunem, începând cu data de 09.01.2021 transformarea funcției publice de execuție, de polițist local,
clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Siguranță Rutieră și Fluidiare Trafic
ocupată de doamna Brașoveanu Ioana Alexandra, în funcție publică de execuție definitivă de polițist
local, clasa I, grad profesional asistent.
Prin decizia nr. 1/06.01.2020 domnul Rusu Florin a fost numit în funcția publică de execuție de
polițist local, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Sectorizare din cadrul Serviciului
Ordine Publică și Evidența Persoanei, începând cu data de 06.01.2020, ca urmare a promovării
concursului de recrutare organizat de către Poliția Locală a Municipiului Bacău, în data de 12.12.2019.
Urmare a terminării perioadei de stagiu, de un an, a funcționarului public de execuție debutant,
propunem, începând cu data de 07.01.2021 transformarea funcției publice de execuție, de polițist local,
clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Sectorizare ocupată de domnul Rusu
Florin în funcție publică de execuție definitivă de polițist local, clasa I, grad profesional asistent.
Conform prevederilor deciziei nr. 2/06.01.2020, doamna Popa Diana Georgiana a fost numită în
funcția publică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul
Sectorizare din cadrul Serviciului Ordine Publică și Evidența Persoanei, începând cu data de 06.01.2020,
ca urmare a promovării concursului de recrutare organizat de către Poliția Locală a Municipiului Bacău
în data de 12.12.2019.
Ca urmare a terminării perioadei de stagiu, de un an, a funcționarului public de execuție debutant,
propunem, începând cu data de 07.01.2021 transformarea funcției publice de execuție, de polițist local,
clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Sectorizare ocupată de doamna Popa

Diana Georgiana în funcție publică de execuție definitivă de polițist local, clasa I, grad profesional
asistent.
Modificările intervenite în statul de funcții, nu schimbă numărul maxim de posturi aprobat pentru
instituția noastră, ne încadrăm în fondul bugetar anual alocat, iar aceste transformări vor fi transmise
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, conform legislației în vigoare.
Având în vedere cele menționate mai sus, solicităm promovarea proiectului de hotărâre privind
modificarea anexei nr. 2 la HCL nr.142/19.04.2019 prin care s-a aprobat Organigrama și Statul de
Funcţii, ale Poliției Locale a Municipiului Bacău, ca urmare a numirii în funcție publică de execuție
definitivă, prin transformarea funcțiilor salariaților mai sus menționați.
Față de cele prezentate mai sus, vă rugăm analizați și dispuneți.
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