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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr. 185452/ 08.12.2021 

 
 

                                                                                     PROIECT AVIZAT 
                                                   SECRETARUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                          NICOLAE OVIDIU POPOVICI 
 
 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii  

 ale Poliţiei Locale a Municipiului Bacău 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
  Având în vedere: 

- Referatul nr. 17324/07.12.2021 al Directorului Executiv al Poliţiei Locale a 
Municipiului Bacău privind aprobarea proiectului de hotărâre; 

- Expunerea de motive nr. 185453/ 08.12.2021 prezentată de Primarul 
Municipiului Bacău; 

- Raportul Direcției Juridice  înregistrat cu nr. 185454/1/ 08.12.2021; 
- Procesul verbal nr. 17294/06.12.2021 privind consultarea cu Sindicatul Pro Lex 

și respectiv Sindicatul Independent al Primăriei Municipiului Bacău cu privire 
la modificarea Organigramei și Statului de Funcții ale Poliției Locale a 
Municipiului Bacău; 

- Prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 38 din O.U.G. nr. 114/2018 privind unele măsuri fiscal-
bugetare, modificarea și completarea unor acte normative, prorogarea unor 
termene; 

- Prevederile Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de 
organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale; 

- Prevederile H.C.L. nr. 11/2011 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Locale a Municipiului Bacău, instituţie de interes local, rezultată prin 
reorganizarea Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău, începând cu data de 
01.02.2011, conform Legii nr. 155/2010, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 53/ 2003 privind Codul Muncii actualizat; 
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- Prevederile art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 196 alin. (1) lit. a), ale art. 197 
alin. (1), ale art. 243 alin. (1) lit. a) și lit. b) și ale art. 518 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 În baza dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/ 
2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.Se aprobă Organigrama Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, conform 

Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.2.Se aprobă Statul de Funcţii al Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, 

conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art.3.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr. 142/ 
19.04.2019, cu modificările și completările ulterioare. 
 

Art.4.Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01.01.2022.                
. 

Art.5.Numirea titularilor în noile funcții se face prin Decizia Directorului 
Executiv al Poliţiei Locale a Municipiului Bacău în termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 
Art.6.Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri prin Poliţia Locală a Municipiului Bacău. 
 
Art.7.Prezenta Hotărâre a Consiliului Local va fi comunicată Primarului 

Municipiului Bacău, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi Poliţiei Locale a 
Municipiului Bacău. 

 
  Art.8. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre 
se comunica în termenul legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea 
legalității. 

 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
     LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU  
Nr. 185453/ 08.12.2021 
   
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii 
 ale Poliţiei Locale a Municipiului Bacău 

 
 
 

 Poliţia Locală a Municipiului Bacău s-a înfiinţat ca structură administrativă de interes local, 
cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău şi sub conducerea 
Primarului. 
 În noua organigramă s-a avut în vedere ca structura organizatorică să fie simplă, să acopere 
activităţile pe care instituţia le desfăşoară în prezent, faţă de organigrama aprobată prin H.C.L. nr. 
142/19.04.2019, prin reorganizări, mutări, desfiinţări şi înfiinţări de posturi la compartimentele/ 
birourile/serviciile funcționale, iar titularii funcţiilor publice vor fi numiţi în noile posturi conform 
prevederilor art. 518 și ale art. 519 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 Instituția potrivit referatului nr. 17324/07.12.2021 a transmis Organigrama şi Statul de 
funcţii, cu modificarea numărului de posturi comparativ cu organigrama aprobată pentru anul 2019, 
respectând prevederile art. 38 din O.U.G. nr. 114/28.12.2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea și completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, conform cărora: 
             ”În perioada 2019-2021, numărul maxim de posturi care se finanţează din fonduri publice, 
pentru instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, se 
stabileşte de către ordonatorii de credite astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de 
natură salarială acordate în condiţiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin 
buget” 

Analizând modul în care si-a desfăşurat activitatea Poliţia Locală a Municipiului Bacău, 
propun reorganizarea instituţiei prin aprobarea unei noi structuri organizatorice, astfel: 

 
1.Compartimentul Audit Public Intern și respectiv funcția publică generală de execuție 

vacantă de auditor, clasa I, grad profesional principal se desființează. 
2.Compartimentul Resurse Umane și Pregătire Profesională este supus reorganizării și va 

avea în componență următoarea funcție publică de execuție ocupată: 
- 1 post de inspector, clasa I, grad profesional principal, 

Funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent 
ocupată din cadrul Compartimentului Resurse Umane și Pregătire Profesională va fi preluată la 
Compartimentul Protecția Mediului, iar funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad 
profesional asistent o desființează. 

3.Compartimentul Comunicații și Informatică este supus reorganizării și va avea în 
componență următoarea funcție publică  de execuție ocupată: 

- 1 post de consilier, clasa I, grad profesional principal, 
Funcția publică specifică de execuție vacantă de polițist local, clasa I, grad profesional 

asistent se desființează. 
4.Compartimentul Protecția Muncii și PSI se redenumește în Compartiment Securitate, 

Sănătate în Muncă și Apărare Împotriva Incendiilor, este supus reorganizării și va avea în 
componență următoarea funcție publică de execuție ocupată: 

- 1 post de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior, 
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Funcția publică generală de execuție vacantă de referent de  specialitate, clasa II, grad 
profesional superior se desființează. 
 5.Compartimentul Relații Publice și Secretariat este supus reorganizării și va avea în  
componență următoarele funcții publice de execuție ocupate: 

- 1 post de consilier, clasa I, grad profesional asistent, 
- 1 post de polițist local, clasa I, grad profesional superior, 

Funcția publică generală de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal 
o desființează. 

6.Compartimentul Analiză, Sinteze și Baze de Date este supus reorganizării, era 
subordonat Directorului Executiv Adjunct, iar în noua structură va fi subordonat Directorului 
Executiv și va avea în componență următoarele funcții publice de execuție ocupate: 

- 1 post de polițist local, clasa I, grad profesional superior, 
- 1 post de polițist local, clasa I, grad profesional asistent, 
- 1 post de referent, clasa III, grad profesional principal. 

Funcția publică specifică de execuție vacantă de polițist local, clasa I, grad profesional 
superior se desființează. 

Funcția publică generală de execuție de referent, clasa III, grad profesional principal ocupată 
din cadrul Compartimentului Procesare Contravenții, Cameră Corp Delict va fi preluată la 
Compartimentul Analiză, Sinteze și Baze de Date. 

Funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional principal 
ocupată din cadrul Compartimentului Analiză, Sinteze și Baze de Date va fi preluată la 
Compartimentul Sectorizare. 

Funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional superior 
ocupată din cadrul Compartimentului Analiză, Sinteze și Baze de Date va fi preluată la 
Compartimentul Sectorizare. 

O funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent 
ocupată din cadrul Biroul Monitorizare Activități Specifice va fi preluată la Compartimentul Analiză, 
Sinteze și Baze de Date. 
  7.Serviciul Disciplina în Construcții, Activitate Comercială și Protecția Mediului se 
redenumește în Serviciu Disciplina în Construcții, Control Comercial și Protecția Mediului este 
supus reorganizării și va avea în componență următoarele compartimente: 

- Compartiment Disciplină în Construcţii și Afișaj Stradal, 
- Compartiment Control Comercial, 
- Compartiment  Protecţia Mediului.  

Compartimentul Disciplină în Construcţii se redenumește în Compartiment Disciplină în 
Construcţii și Afișaj Stradal este supus reorganizării și va avea în componență următoarele funcții 
publice de execuție ocupate: 

- 1 post de polițist local, clasa I, grad profesional asistent, 
- 4 posturi de polițist local, clasa I, grad profesional superior, 
- 3 posturi de polițist local, clasa III, grad profesional superior, 
- 1 post de referent, clasa III, grad profesional principal, 

și deasemenea mai înființează următoarele funcții publice specifice de execuție vacante: 
- 2 posturi de polițist local, clasa I, grad profesional principal. 

 Funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent 
ocupată din cadrul Compartimentului Protecţia Mediului va fi preluată la noul Compartiment 
Disciplină în Construcţii și Afișaj Stradal. 
 Funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional superior 
ocupată din cadrul Compartimentului Autorizări și Eliberări Permise de Liberă Trecere va fi preluată 
la noul Compartiment Disciplină în Construcţii și Afișaj Stradal. 
 Compartimentul Activitate Comercială și Afișaj Stradal se redenumește în Compartiment 
Control Comercial este supus reorganizării și va avea în componență următoarele funcții publice de 
execuție ocupate: 

- 1 post de polițist local, clasa I, grad profesional asistent, 
- 1 post de polițist local, clasa I, grad profesional principal, 
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- 3 posturi de polițist local, clasa I, grad profesional superior. 
 Funcția publică specifică de execuție vacantă de polițist local, clasa I, grad profesional 
asistent se desființează. 

Compartimentul Protecţia Mediului este supus reorganizării și va avea în componență 
următoarele funcții publice ocupate: 

- 1 post de polițist local, clasa I, grad profesional asistent, 
- 1 post de polițist local, clasa I, grad profesional principal, 
- 1 post de polițist local, clasa III, grad profesional superior, 
- 3 posturi de polițist local, clasa I, grad profesional superior. 

Funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional principal 
ocupată din cadrul Compartimentului Sectorizare va fi preluată la Compartimentul Protecţia 
Mediului. 
 Funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent 
ocupată din cadrul Compartimentului Protecţia Mediului va fi preluată la noul Compartiment 
Disciplină în Construcţii și Afișaj Stradal. 
 Funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent 
ocupată din cadrul Compartimentului Resurse Umane și Pregătire Profesională va fi preluată la 
Compartimentul Protecţia Mediului. 
 8.Serviciul Financiar și Achiziții Publice îl desființează, activitatea acestuia în noua 
structură organizatorică va fi preluată de următoarele compartimente, care vor fi subordonate 
Directorului Executiv: 

• Compartiment Financiar Contabilitate; 
• Compartiment Achiziții Publice; 

 Funcţia publică de conducere vacantă de Șef  Serviciu o desființează. 
 Compartimentul Financiar Contabilitate este supus reorganizării și va avea în 

componență următoarele funcții publice de execuție ocupate: 
- 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior, 
- 1 post de consilier, clasa I, grad profesional principal, 
- 1 post de casier, 

 Iar funcţiile publice generale de execuţie vacante, menționate mai jos, din vechea structură a 
compartimentului le desființează: 

- 1 post de consilier, clasa I, grad profesional asistent, 
- 1 post de consilier, clasa I, grad profesional principal, 

 Compartimentul Achiziții Publice rămâne cu aceeași componență: 
- 1 post de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, 
- 1 post de polițist local, clasa I, grad profesional superior (concediu creștere copil). 

 9.Serviciul Siguranță Rutieră și Eliberări  Permise de  Liberă Trecere îl reorganizează în 
Birou Siguranță Rutieră și Eliberări  Permise de  Liberă Trecere care va avea în componență 
următoarele compartimente:: 

• Compartiment Siguranță Rutieră, 
• Compartiment Autorizări și Eliberări Permise de Liberă Trecere. 

 Funcția publică de conducere ocupată de Șef Serviciu o transformă în funcția publică de 
conducere de Șef Birou. 
           Compartimentul Siguranță Rutieră și Fluidizare Trafic și Compartimentul Sesizări, 
Sistematizări, Auto Abandonate se reorganizează prin comasare și vor funcționa sub denumirea 
Compartiment Siguranță Rutieră, care va avea în componență următoarele funcții publice de 
execuție ocupate: 

- 5 posturi de polițist local, clasa I, grad profesional asistent, 
- 11 posturi de polițist local, clasa III, grad profesional superior, 
- 1 post de polițist local, clasa II, grad profesional principal, 

  Trei funcții publice specifice de execuţie vacante de polițist local, clasa I, grad profesional 
debutant și două funcții publice specifice de execuţie vacante de polițist local, clasa III, grad 
profesional superior din vechea structură a Compartimentului Siguranță Rutieră și Fluidizare Trafic 
le desființează. 
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  O funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent 
ocupată din cadrul Biroului Monitorizare Activități Specifice va fi preluată în noul compartiment 
înființat Compartiment Siguranță Rutieră. 
 O funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional superior 
ocupată din cadrul Compartimentului Sectorizare va fi preluată la noul compartiment înființat 
Compartimentul Siguranță Rutieră. 
 Două funcții publice specifice de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent 
ocupate și două funcții publice specifice de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional 
superior din  vechiul Compartiment Sesizări, Sistematizări, Auto Abandonate vor fi preluate la noul 
compartiment înființat Compartiment Siguranță Rutieră. 
 Compartimentul Autorizări și Eliberări Permise îl redenumim în  Compartiment Autorizări 
și Eliberări Permise de Liberă Trecere este supus reorganizării și va avea în componență 
următoarele funcții publice de execuție ocupate: 

- 1 post de polițist local, clasa III, grad profesional principal temporar vacant (concediu 
creștere copil), 

- 1 post de polițist local, clasa I, grad profesional asistent. 
 O funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent 
ocupată din cadrul Biroului Monitorizare Activități Specifice va fi preluată la noul Compartiment 
Autorizări și Eliberări Permise de Liberă Trecere. 
 Funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional superior 
ocupată din cadrul Compartimentului Autorizări și Eliberări Permise va fi preluată la noul 
Compartiment Disciplină în Construcţii și Afișaj Stradal. 
 10.Serviciul Ordine Publică şi Evidenţa Persoanei este supus reorganizării și va avea în 
componență următoarele structuri: 

• Birou Ordine Publică şi Evidenţa Persoanei: 
- Compartiment Sesizări și Reclamații 
- Compartiment Sectorizare 
- Compartiment Intervenţii 

• Birou Monitorizare Activități Specifice: 
- Compartiment Monitorizare Activități Specifice 
- Compartiment Dispecerat, Arme şi Muniţii 
- Compartiment Administrare Obiective 

• Compartiment Procesare Contravenții, Cameră Corp Delict și Arhivă 
 Compartimentul Sectorizare și Compartimentul Organizare Misiuni și Control se 
reorganizează prin comasare și vor funcționa sub denumirea Compartiment Sectorizare. Structura 
acestui compartiment se modifică prin preluarea celor 6 funcții publice specifice de  polițist local, 
clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Organizare Misiuni și Control.  
  Funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional principal 
ocupată din cadrul Compartimentului Sectorizare va fi preluată la Compartimentul Protecţia 
Mediului. 

O funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional superior 
ocupată din cadrul Compartimentului Sectorizare va fi preluată la Compartimentul Dispecerat, Arme 
şi Muniţii. 

Funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional principal 
ocupată din cadrul Compartimentului Analiză, Sinteze și Baze de Date va fi preluată la 
Compartimentul Sectorizare. 

Funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional superior 
ocupată din cadrul Compartimentului Analiză, Sinteze și Baze de Date va fi preluată la 
Compartimentul Sectorizare. 

O funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent 
ocupată din vechea structură a Compartimentului Sesizări, Sistematizări,  Auto Abandonate va fi 
preluată la Compartimentul Sectorizare. 
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 O funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional superior 
ocupată din cadrul Compartimentului Sectorizare va fi preluată la noul compartiment înființat 
Compartimentul Siguranță Rutieră. 
 O funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent 
ocupată din cadrul Biroul Monitorizare Activități Specifice va fi preluată la Compartimentul 
Sectorizare. 
 O funcție publică specifică de execuție vacantă de polițist local, clasa I, grad profesional 
superior, trei  funcții publice specifice de  execuție vacante de polițist local, clasa I, grad profesional 
debutant și trei funcții publice specifice de execuție vacante de polițist local, clasa III, grad 
profesional superior din vechea structură a Compartimentului Sectorizare le desființează. 
 Compartimentul Sesizări și Reclamații este supus reorganizării și va avea în componență 
următoarele funcții publice de execuție ocupate și respectiv temporar vacantă: 

- 1 post de polițist local, clasa I, grad profesional asistent (temporar vacant, concediu 
creștere copil). 

- 2 posturi de polițist local, clasa III, grad profesional superior, 
- 1 post de polițist local, clasa I, grad profesional superior, 

 Funcția publică  specifică de execuție vacantă de polițist local, clasa I, grad profesional 
superior o  desființează.  
 O funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional superior 
ocupată din cadrul Compartimentului Sectorizare va fi preluată la Compartiment Sesizări și 
Reclamații. 
 O funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional superior 
ocupată din cadrul Compartimentului Sesizări și Reclamații va fi preluată la Compartiment 
Sectorizare. 
 O funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional superior 
ocupată din cadrul Compartimentului Sesizări și Reclamații va fi preluată la Compartiment 
Sectorizare. 
 Compartimentul Intervenţii se reorganizează, era subordonat Serviciului Ordine Publică şi 
Evidenţa Persoanei, iar în noua structură organizatorică va fi subordonat Biroului Ordine Publică şi 
Evidenţa Persoanei având aceeași structură.  
 O funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent 
ocupată din cadrul Biroul Monitorizare Activități Specifice va fi preluată la Compartimentul 
Intervenţii. 
 O funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent 
ocupată din cadrul Compartimentului Intervenţii va fi preluată la noul Compartiment Sectorizare.   
 O funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional principal 
ocupată din cadrul Compartimentului Intervenţii va fi preluată la  noul Compartiment Sectorizare.   
 O funcție contractuală de execuție de agent de securitate ocupată din cadrul 
Compartimentului Intervenții va fi preluată la Compartimentul Administrare Obiective. 
 Funcția publică  specifică de execuție vacantă de polițist local, clasa I, grad profesional 
superior o  desființează.  

Compartimentul Procesare Contravenții, Cameră Corp Delict și Compartimentul Arhivă se 
reorganizează prin comasare și vor funcționa sub denumirea Compartimentul Procesare 
Contravenții, Cameră Corp Delict și Arhivă. Noul compartiment înființat din noua structură 
organizatorică va fi subordonat Serviciului Ordine Publică și Evidența Persoanei și va avea în 
componență următoarele funcții publice specifice de execuție ocupate: 

- 1 post de polițist local, clasa I, grad profesional superior, 
- 1 post de polițist local, clasa III, grad profesional superior, 

Funcția publică generală de execuție de referent, clasa III, grad profesional principal ocupată 
din cadrul Compartimentului Procesare Contravenții, Cameră Corp Delict va fi preluată la 
Compartimentul Analiză, Sinteze și Baze de Date. 

Funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional superior 
ocupată din cadrul Compartimentului Arhivă va fi preluată la noul compartiment înființat. 
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Funcția publică specifică de execuție vacantă de polițist local, clasa III, grad profesional 
principal din cadrul Compartimentului Arhivă o desființează. 

Biroul Monitorizare Activități Specifice este supus reorganizării, era subordonat   
Directorului Executiv, iar în noua structură organizatorică va fi subordonat Serviciului Ordine 
Publică și Evidența Persoanei și va avea în componență următoarele compartimente: 

• Compartiment Monitorizare Activități Specifice 
• Compartiment Dispecerat, Arme şi Muniţii 
• Compartiment Administrare Obiective 

Vom înființa în cadrul Biroului Monitorizare Activități Specifice un nou compartiment cu 
denumirea de Compartiment Monitorizare Activități Specifice care va avea în componență 
următoarele funcții publice de execuție ocupate: 

           - 4 posturi de polițist local, clasa III, grad profesional superior, 
           - 1 post de polițist local, clasa I, grad profesional principal. 

 Cinci funcții publice specifice de execuție vacante de polițist local, clasa I, grad profesional 
debutant, le desființează. 
 O funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent 
ocupată din cadrul Biroului Monitorizare Activități Specifice va fi preluată la noul compartiment 
înființat Compartiment Siguranță Rutieră. 
 O funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent 
ocupată din cadrul Biroul Monitorizare Activități Specifice va fi preluată la Compartimentul 
Intervenţii. 
 O funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent 
ocupată din cadrul Biroului Monitorizare Activități Specifice va fi preluată la noul Compartiment 
Autorizări și Eliberări Permise de Liberă Trecere. 
 O funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent 
ocupată din cadrul Biroul Monitorizare Activități Specifice va fi preluată la Compartimentul 
Sectorizare. 

O funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent 
ocupată din cadrul Biroul Monitorizare Activități Specifice va fi preluată la Compartimentul Analiză, 
Sinteze și Baze de Date. 

Desființează Biroul Dispecerat şi Administrare Obiective, activitatea acestuia va fi preluată 
de Compartimentul Dispecerat, Arme şi Muniţii și Compartimentul Administrare Obiective din 
vechea  structură, iar în noua structură organizatorică cele două compartimente vor fi subordonate 
Biroului Monitorizare Activități Specifice. 
  Compartimentul Dispecerat, Arme şi Muniţii va avea în componență următoarele funcții 
publice de execuție ocupate și vacante: 

- 6 posturi de polițist local, clasa III, grad profesional superior ocupate 
- 3 posturi de polițist local, clasa I, grad profesional superior ocupate 
- 2 posturi de agent securitate ocupate 
- 1 post de polițist local, clasa I, grad profesional superior vacant 

 Titularului postului ocupat de Șef Birou i se vor aplica prevederile art. 519 alin. (8) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, punându-
i-se la dispoziție un post vacant corespunzător. 
 În cadrul Compartimentului Dispecerat, Arme şi Muniţii înființează un post vacant de polițist 
local, clasa I, grad profesional superior. 
 O funcție publică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional superior ocupată din 
cadrul Compartimentului Sectorizare va fi preluată la Compartimentul Dispecerat, Arme şi Muniţii. 
 Compartimentul Administrare Obiective va avea în componență următoarele funcții 
contractuale de execuție ocupate: 

- 1 post de șef formație pază ocupat 
- 11 posturi de agent securitate ocupate. 

 O funcție contractuală de execuție de agent de securitate ocupată din cadrul 
Compartimentului Intervenții va fi preluată la Compartimentul Administrare Obiective, iar funcția 
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contractuală de execuție vacantă de agent de securitate din cadrul Compartimentului Administrare 
Obiective o desființăm. 

Funcționarii publici de execuție din vechea structură urmează să fie numiți în noile posturi 
conform prevederilor art. 518 alin. (1) și (2) din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare. 

Funcționarul contractual de execuție din vechea structură urmează să fie numit în noul post 
conform prevederilor art. 554 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare.  
 
            Față de cele prezentate, supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre în forma 
prezentată. 
 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
     LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
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Nr. 17324/07.12.2021 
Exemplar nr. __ 

 
                                                                                                                      APROB 
                                                                                             Primarul  Municipiului Bacău                             
                                                                                LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                                                                                                
  

 
 
 

R E F E R A T      
 
                                                                                                           

 
    
 Având în vedere prevederilor  art. 38 din O.U.G.  nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor 
măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea 
unor acte normative şi prorogarea unor termene, potrivit cărora: 
             ”În perioada 2019-2021, numărul maxim de posturi care se finanţează din fonduri publice, 
pentru instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, se 
stabileşte de către ordonatorii de credite astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de 
natură salarială acordate în condiţiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin 
buget”. 

Pentru îmbunătățirea activității structurilor funcționale ale instituției și respectiv creșterea 
numărului de personal operativ pentru perioada următoare, sunt necesare următoarele modificări 
structurale care să optimizeze mecanismele operaționale, drept pentru care solicit  promovarea unui 
proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii ale Poliţiei Locale a 
Municipiului Bacău, astfel: 
  
I.Director Executiv  

Structura actuală: 
-1 funcție publică de conducere  ocupată 

                Structura propusă: 
     -1 funcție publică de conducere  ocupată 

  
II.Director Executiv Adjunct  

Structura actuală: 
-1 funcție publică de conducere  vacantă 

                 Structura propusă: 
-1 funcție publică de conducere  vacantă 
 

III.Compartiment Audit Public Intern 
Structura actuală: 
-1 funcție publică de execuție  vacantă 
 
 

      Structura propusă:  
          În noua structură organizatorică propusă desființăm Compartimentul Audit Public Intern 
și respectiv funcția publică generală de execuție vacantă de auditor, clasa I, grad profesional 
principal. 
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IV.Compartiment Resurse Umane și Pregătire Profesională 

Structura actuală: 
-2 funcții publice de execuție  ocupate 
-1 funcție publică de execuție  vacantă 

      Structura propusă:  
      -1 funcție publică de execuție  ocupată 
Compartimentul Resurse Umane și Pregătire Profesională este supus reorganizării și va avea 

în componență următoarea funcție publică de execuție ocupată: 
- 1 post de inspector, clasa I, grad profesional principal, 

Funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent 
ocupată din cadrul Compartimentului Resurse Umane și Pregătire Profesională va fi preluată la 
Compartimentul Protecția Mediului, iar funcția publică generală de execuție vacantă de consilier, 
clasa I, grad profesional asistent o desființăm. 
  
V.Compartiment Comunicații și Informatică 

Structura actuală: 
-1 funcție publică de execuție  ocupată  
-1 funcție publică de execuție  vacantă 
Structura propusă:  
-1 funcție publică de execuție  ocupată 

Compartimentul Comunicații și Informatică este supus reorganizării și va avea în componență 
următoarea funcție publică  de execuție ocupată: 

- 1 post de consilier, clasa I, grad profesional principal, 
Funcția publică specifică de execuție vacantă de polițist local, clasa I, grad profesional 

asistent o desființăm. 
 

VI.Compartiment Protecția Muncii și PSI 
Structura actuală: 
-1 funcție publică de execuție  ocupată 
-1 funcție publică de execuție  vacantă 

                 Structura propusă:  
     Compartiment Securitate, Sănătate în Muncă și Apărare Împotriva Incendiilor   

-1 funcție publică de execuție  ocupată 
Compartimentul Protecția Muncii și PSI se redenumește în Compartiment Securitate, 

Sănătate în Muncă și Apărare Împotriva Incendiilor, este supus reorganizării și va avea în 
componență următoarea funcție publică de execuție ocupată: 

- 1 post de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior, 
Funcția publică generală de execuție vacantă de referent de  specialitate, clasa II, grad 

profesional superior o desființăm. 
 Funcționarul public de execuție din vechea structură urmează să fie numit în noul 
compartiment conform prevederilor art. 518 alin. (1) și (2) din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
  
VII.Compartiment Relații Publice și Secretariat 

Structura actuală: 
-2 funcții publice de execuție  ocupate 
-1 funcție publică de execuție  vacantă 
 

      Structura propusă:  
      -2 funcții publice de execuție  ocupate 
Compartimentul Relații Publice și Secretariat este supus reorganizării și va avea în  

componență următoarele funcții publice de execuție ocupate: 
- 1 post de consilier, clasa I, grad profesional asistent, 
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- 1 post de polițist local, clasa I, grad profesional superior, 
Funcția publică generală de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal 

o desființăm. 
  
VIII.Compartiment Analiză, Sinteze și Baze de Date 

Structura actuală: 
-3 funcții publice de execuție  ocupate 
-1 funcție publică de execuție  vacantă 

     Structura propusă:  
-3 funcții publice de execuție ocupate 

Compartimentul Analiză, Sinteze și Baze de Date este supus reorganizării, era subordonat 
Directorului Executiv Adjunct, iar în noua structură organizatorică va fi subordonat Directorului 
Executiv și va avea în componență următoarele funcții publice de execuție ocupate: 

- 1 post de polițist local, clasa I, grad profesional superior, 
- 1 post de polițist local, clasa I, grad profesional asistent, 
- 1 post de referent, clasa III, grad profesional principal. 

Funcția publică specifică de execuție vacantă de polițist local, clasa I, grad profesional 
superior o desființăm. 

Funcția publică generală de execuție de referent, clasa III, grad profesional principal ocupată 
din cadrul Compartimentului Procesare Contravenții, Cameră Corp Delict va fi preluată la 
Compartimentul Analiză, Sinteze și Baze de Date. 

Funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional principal 
ocupată din cadrul Compartimentului Analiză, Sinteze și Baze de Date va fi preluată la 
Compartimentul Sectorizare. 

Funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional superior 
ocupată din cadrul Compartimentului Analiză, Sinteze și Baze de Date va fi preluată la 
Compartimentul Sectorizare. 

O funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent 
ocupată din cadrul Biroul Monitorizare Activități Specifice va fi preluată la Compartimentul Analiză, 
Sinteze și Baze de Date. 
  Funcționarii publici de execuție din vechea structură urmează să fie numiți în noile funcții 
conform prevederilor art. 518 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
IX.Serviciu Disciplina în Construcții, Activitate Comercială și Protecția Mediului 

Structura actuală: 
-1 funcţie publică de conducere ocupată 
Compartiment Disciplină în Construcţii 
-6 funcţii publice de execuţie ocupate 
-1 funcţie contractuală de execuţie ocupată 
Compartiment Activitate  Comercială și Afișaj Stradal 
-5 funcţii publice de execuţie ocupate 
-1 funcție publică de  execuție  vacantă 
Compartiment  Protecţia Mediului  
-5 funcţii publice de execuţie ocupate 
Structura propusă:  

              Serviciu Disciplina în Construcții, Control Comercial și Protecția Mediului 
-1 funcţie publică de conducere ocupată 
Compartiment Disciplină în Construcţii și Afișaj Stradal 
-8 funcţii publice de execuţie ocupate 
-1 funcţie contractuală de execuţie ocupată 

      -2 funcții publice de execuție vacante 
Compartiment Control Comercial 
-5 funcţii publice de execuţie ocupate 
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Compartiment  Protecţia Mediului  
-6 funcţii publice de execuţie ocupate 

 
Serviciul Disciplina în Construcții, Activitate Comercială și Protecția Mediului se 

redenumește în Serviciu Disciplina în Construcții, Control Comercial și Protecția Mediului 
este supus reorganizării și va avea în componență următoarele compartimente: 

- Compartiment Disciplină în Construcţii și Afișaj Stradal, 
- Compartiment Control Comercial, 
- Compartiment  Protecţia Mediului.  

Compartimentul Disciplină în Construcţii se redenumește în Compartiment Disciplină în 
Construcţii și Afișaj Stradal este supus reorganizării și va avea în componență următoarele funcții 
publice de execuție ocupate: 

- 1 post de polițist local, clasa I, grad profesional asistent, 
- 4 posturi de polițist local, clasa I, grad profesional superior, 
- 3 posturi de polițist local, clasa III, grad profesional superior, 
- 1 post de șofer, 

și deasemenea în noua structură organizatorică vom înființa următoarele funcții publice specifice de 
execuție vacante: 

- 2 posturi de polițist local, clasa I, grad profesional principal. 
 Funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent 
ocupată din cadrul Compartimentului Protecţia Mediului va fi preluată la noul Compartiment 
Disciplină în Construcţii și Afișaj Stradal. 
 Funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional superior 
ocupată din cadrul Compartimentului Autorizări și Eliberări Permise de Liberă Trecere va fi preluată 
la noul Compartiment Disciplină în Construcţii și Afișaj Stradal. 
 Compartimentul Activitate Comercială și Afișaj Stradal se redenumește în Compartiment 
Control Comercial este supus reorganizării și va avea în componență următoarele funcții publice de 
execuție ocupate: 

- 1 post de polițist local, clasa I, grad profesional asistent, 
- 1 post de polițist local, clasa I, grad profesional principal, 
- 3 posturi de polițist local, clasa I, grad profesional superior. 

 Funcția publică specifică de execuție vacantă de polițist local, clasa I, grad profesional 
asistent o desființăm. 

Compartimentul Protecţia Mediului este supus reorganizării și va avea în componență 
următoarele funcții publice de execuție ocupate: 

- 1 post de polițist local, clasa I, grad profesional asistent, 
- 1 post de polițist local, clasa I, grad profesional principal, 
- 1 post de polițist local, clasa III, grad profesional superior, 
- 3 posturi de polițist local, clasa I, grad profesional superior. 

Funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional principal 
ocupată din cadrul Compartimentului Sectorizare va fi preluată la Compartimentul Protecţia 
Mediului. 
 Funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent 
ocupată din cadrul Compartimentului Protecţia Mediului va fi preluată la noul Compartiment 
Disciplină în Construcţii și Afișaj Stradal. 
 Funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent 
ocupată din cadrul Compartimentului Resurse Umane și Pregătire Profesională va fi preluată la 
Compartimentul Protecţia Mediului. 

 Funcționarii publici de execuție din vechea structură urmează să fie numiți în noile funcții 
conform prevederilor art. 518 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
X.Serviciu Financiar și Achiziții Publice 

           Structura actuală: 
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           - 1 funcţie publică de conducere vacantă 
           Compartiment  Financiar Contabilitate  
            - 2 funcţii publice  de execuţie ocupate 
            - 2 funcţii publice  de  execuție  vacante 
            - 1 funcţie contractuală de execuţie ocupată 

        Compartiment Achiziții Publice 
         - 1 funcţie publică de execuţie ocupată 

             - 1 funcţie publică de execuţie (temporar vacantă) 
             Structura propusă:  
           Compartiment  Financiar Contabilitate  
            - 2 funcţii publice  de execuţie ocupate 
            - 1 funcţie contractuală de execuţie ocupată 

        Compartiment Achiziții Publice 
         - 1 funcţie publică de execuţie ocupată 

             - 1 funcţie publică de execuţie (temporar vacantă) 
 Serviciul Financiar și Achiziții Publice se desființează, activitatea acestuia în noua structură 
organizatorică va fi preluată de următoarele compartimente, care vor fi subordonate Directorului 
Executiv: 

• Compartiment Financiar Contabilitate; 
• Compartiment Achiziții Publice; 

 Funcţia publică de conducere vacantă de Șef  Serviciu o desființăm. 
 Compartimentul Financiar Contabilitate este supus reorganizării și va avea în 

componență următoarele funcții publice de execuție ocupate: 
- 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior, 
- 1 post de consilier, clasa I, grad profesional principal, 
- 1 post de casier, 

 Iar funcţiile publice generale de execuţie vacante, menționate mai jos, din vechea structură a 
compartimentului le desființăm: 

- 1 post de consilier, clasa I, grad profesional asistent, 
- 1 post de consilier, clasa I, grad profesional principal, 

 Compartimentul Achiziții Publice rămâne cu aceeași componență: 
- 1 post de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, 
- 1 post de polițist local, clasa I, grad profesional superior temporar vacant (concediu 

creștere copil). 
 
 XI.Serviciu  Siguranță Rutieră și Eliberări  Permise de  Liberă Trecere 

Structura actuală: 
- 1 funcţie publică de conducere ocupată 
Compartiment Siguranță Rutieră și Fluidizare Trafic 
-11 funcţii publice de execuţie ocupate 
- 5 funcții publice de execuție vacante 
Compartiment Autorizări și Eliberări Permise 
-2 funcții publice de execuție ocupate 
Compartiment Sesizări, Sistematizări,  Auto abandonate 
-5 funcții publice de execuție ocupate 
Structura propusă: 
Birou Siguranță Rutieră și Eliberări  Permise de  Liberă Trecere 
-1 funcţie publică de conducere ocupată 
Compartiment Siguranță Rutieră  
-17 funcţii publice de execuţie ocupate 
Compartiment Autorizări și Eliberări Permise de Liberă Trecere 

  - 1 funcţie publică de execuţie ocupată 
     - 1 funcţie publică de execuţie (temporar vacantă) 
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 Serviciul Siguranță Rutieră și Eliberări  Permise de  Liberă Trecere îl reorganizăm în Birou 
Siguranță Rutieră și Eliberări  Permise de  Liberă Trecere care va avea în componență următoarele 
compartimente: 

• Compartiment Siguranță Rutieră, 
• Compartiment Autorizări și Eliberări Permise de Liberă Trecere. 

 Funcția publică de conducere ocupată de Șef Serviciu o transformăm în funcție publică de 
conducere de Șef Birou. 
           Compartimentul Siguranță Rutieră și Fluidizare Trafic și Compartimentul Sesizări, 
Sistematizări, Auto Abandonate se reorganizează prin comasare și vor funcționa sub denumirea 
Compartiment Siguranță Rutieră, care va avea în componență următoarele funcții publice de 
execuție ocupate: 

- 5 posturi de polițist local, clasa I, grad profesional asistent, 
- 11 posturi de polițist local, clasa III, grad profesional superior, 
- 1 post de polițist local, clasa II, grad profesional principal, 

  Trei funcții publice specifice de execuţie vacante de polițist local, clasa I, grad profesional 
debutant și două funcții publice specifice de execuţie vacante de polițist local, clasa III, grad 
profesional superior din vechea structură a Compartimentului Siguranță Rutieră și Fluidizare Trafic 
le desființăm. 
  O funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent 
ocupată din cadrul Biroului Monitorizare Activități Specifice va fi preluată în noul compartiment 
înființat Compartiment Siguranță Rutieră. 
 O funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional superior 
ocupată din cadrul Compartimentului Sectorizare va fi preluată la noul compartiment înființat 
Compartimentul Siguranță Rutieră. 
 Două funcții publice specifice de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent 
ocupate și două funcții publice specifice de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional 
superior din  vechiul Compartiment Sesizări, Sistematizări, Auto Abandonate vor fi preluate la noul 
compartiment înființat Compartiment Siguranță Rutieră. 
 Compartimentul Autorizări și Eliberări Permise îl redenumim în  Compartiment Autorizări 
și Eliberări Permise de Liberă Trecere este supus reorganizării și va avea în componență 
următoarele funcții publice de execuție: 

- 1 post de polițist local, clasa III, grad profesional principal temporar vacant (concediu 
creștere copil), 
- 1 post de polițist local, clasa I, grad profesional asistent. 

 O funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent 
ocupată din cadrul Biroului Monitorizare Activități Specifice va fi preluată la noul Compartiment 
Autorizări și Eliberări Permise de Liberă Trecere. 
 Funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional superior 
ocupată din cadrul Compartimentului Autorizări și Eliberări Permise va fi preluată la noul 
Compartiment Disciplină în Construcţii și Afișaj Stradal. 
 Funcționarii publici de execuție din vechea structură urmează să fie numiți în noile funcții 
conform prevederilor art. 518 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
XII.Serviciu Ordine Publică şi Evidenţa Persoanei  

Structura actuală: 
-1 funcţie publică de conducere (temporar ocupată) 
Birou Ordine Publică şi Evidenţa Persoanei 
-1 funcţie publică de conducere ocupată 

      Compartiment Organizare Misiuni și Control 
      -6 funcţii publice de execuţie ocupate 
      Compartiment Sectorizare 
      -40 funcţii publice de execuţie ocupate 
      -7 funcţii publice de execuţie vacante 
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     Compartiment Sesizări și Reclamații 
      -4 funcţii publice de execuţie ocupate 
      -1 funcţie publică de execuţie (temporar vacantă) 
      -1 funcţie publică de execuţie vacantă 

Compartiment  Intervenţii 
-14 funcţii publice de execuţie ocupate 
-1 funcţie publică de execuţie vacantă 
- 4 funcții contractuale ocupate 
Structura propusă: 
  -1 funcţie publică de conducere  (temporar ocupată) 
Birou Ordine Publică şi Evidenţa Persoanei 
   -1 funcţie publică de conducere ocupată 

       Compartiment Sesizări și Reclamații 
       -3 funcţii publice de execuţie ocupate 
       -1 funcţie publică de execuţie (temporar vacantă) 
       Compartiment Sectorizare 
       -50 funcţii publice de execuţie ocupate 
       Compartiment Intervenţii 
        -13 funcţii publice de execuţie ocupate 
        -3 funcții contractuale de execuție ocupate 

Birou Monitorizare Activități Specifice 
  -1 funcție publică de conducere (temporar vacantă) 
Compartiment Monitorizare Activități Specifice 
-5 funcții publice de  execuție  ocupate  
Compartiment Dispecerat, Arme şi Muniţii 
-9 funcţii publice de execuţie ocupate 
-1 funcție publică de execuţie vacantă 
-2 funcţii contractuale de execuţie ocupate 
Compartiment Administrare Obiective 
- 12 funcții contractuale de execuţie ocupate 

    Compartiment Procesare Contravenții, Cameră Corp Delict și Arhivă 
- 2 funcţii publice de execuţie ocupate    

 Serviciul Ordine Publică şi Evidenţa Persoanei este supus reorganizării iar în noua structură 
organizatorică va avea în componență următoarele structuri: 

• Birou Ordine Publică şi Evidenţa Persoanei: 
- Compartiment Sesizări și Reclamații 
- Compartiment Sectorizare 
- Compartiment Intervenţii 

• Birou Monitorizare Activități Specifice: 
- Compartiment Monitorizare Activități Specifice 
- Compartiment Dispecerat, Arme şi Muniţii 
- Compartiment Administrare Obiective 

• Compartiment Procesare Contravenții, Cameră Corp Delict și Arhivă 
 Compartimentul Sectorizare  și Compartimentul Organizare Misiuni și Control se 
reorganizează prin comasare și vor funcționa sub denumirea Compartiment Sectorizare. Structura 
veche a acestui compartiment se modifică prin preluarea celor 6 funcții publice specifice de  polițist 
local, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Organizare Misiuni și Control.  
  Funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional principal 
ocupată din cadrul Compartimentului Sectorizare va fi preluată la Compartimentul Protecţia 
Mediului. 

O funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional superior 
ocupată din cadrul Compartimentului Sectorizare va fi preluată la Compartimentul Dispecerat, Arme 
şi Muniţii. 
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Funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional principal 
ocupată din cadrul Compartimentului Analiză, Sinteze și Baze de Date va fi preluată la 
Compartimentul Sectorizare. 

Funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional superior 
ocupată din cadrul Compartimentului Analiză, Sinteze și Baze de Date va fi preluată la 
Compartimentul Sectorizare. 

O funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent 
ocupată din vechea structură a Compartimentului Sesizări, Sistematizări,  Auto Abandonate va fi 
preluată la Compartimentul Sectorizare. 
 O funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional superior 
ocupată din cadrul Compartimentului Sectorizare va fi preluată la noul compartiment înființat 
Compartimentul Siguranță Rutieră. 
 O funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent 
ocupată din cadrul Biroul Monitorizare Activități Specifice va fi preluată la Compartimentul 
Sectorizare. 
 O funcție publică specifică de execuție vacantă de polițist local, clasa I, grad profesional 
superior, trei  funcții publice specifice de  execuție vacante de polițist local, clasa I, grad profesional 
debutant și trei funcții publice specifice de execuție vacante de polițist local, clasa III, grad 
profesional superior din vechea structură a Compartimentului Sectorizare le desființăm. 
 Compartimentul Sesizări și Reclamații este supus reorganizării și va avea în componență 
următoarele funcții publice de execuție ocupate și respectiv una temporar vacantă: 

- 1 post de polițist local, clasa I, grad profesional asistent (temporar vacant, concediu 
creștere copil). 

- 2 posturi de polițist local, clasa III, grad profesional superior, 
- 1 post de polițist local, clasa I, grad profesional superior, 

 Funcția publică  specifică de execuție vacantă de polițist local, clasa I, grad profesional 
superior o  desființăm.  
 O funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional superior 
ocupată din cadrul Compartimentului Sectorizare va fi preluată la Compartiment Sesizări și 
Reclamații. 
 O funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional superior 
ocupată din cadrul Compartimentului Sesizări și Reclamații va fi preluată la Compartiment 
Sectorizare. 
 O funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional superior 
ocupată din cadrul Compartimentului Sesizări și Reclamații va fi preluată la Compartiment 
Sectorizare. 
 Compartimentul Intervenţii se reorganizează, era subordonat  Serviciului Ordine Publică 
şi Evidenţa Persoanei, iar în noua structură organizatorică va fi subordonat  Biroului Ordine 
Publică şi Evidenţa Persoanei având aceeași structură.  
 O funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent 
ocupată din cadrul Biroul Monitorizare Activități Specifice va fi preluată la Compartimentul 
Intervenţii. 
 O funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent 
ocupată din cadrul Compartimentului Intervenţii va fi preluată la noul Compartiment Sectorizare.   
 O funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional principal 
ocupată din cadrul Compartimentului Intervenţii va fi preluată la  noul Compartiment Sectorizare.   
 O funcție contractuală de execuție de agent de securitate ocupată din cadrul 
Compartimentului Intervenții va fi preluată la Compartimentul Administrare Obiective. 
 Funcția publică  specifică de execuție vacantă de polițist local, clasa I, grad profesional 
superior o  desființăm.  
            Compartiment Procesare Contravenții, Cameră Corp Delict  

Structura actuală: 
-2 funcții publice de execuție  ocupate 

             Compartiment Arhivă 
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Structura actuală: 
-1 funcție publică de execuție  ocupată 
-1 funcție publică de execuție  vacantă 

                Structura propusă: 
               Compartiment Procesare Contravenții, Cameră Corp Delict și Arhivă 

-2 funcții publice de execuție  ocupate 
Compartimentul Procesare Contravenții, Cameră Corp Delict și Compartimentul Arhivă se 

reorganizează prin comasare și vor funcționa sub denumirea Compartimentul Procesare 
Contravenții, Cameră Corp Delict și Arhivă. Noul compartiment înființat din noua structură 
organizatorică va fi subordonat Serviciului Ordine Publică și Evidența Persoanei și va avea în 
componență următoarele funcții publice specifice de execuție ocupate: 

- 1 post de polițist local, clasa I, grad profesional superior, 
- 1 post de polițist local, clasa III, grad profesional superior, 

Funcția publică generală de execuție de referent, clasa III, grad profesional principal ocupată 
din cadrul Compartimentului Procesare Contravenții, Cameră Corp Delict va fi preluată la 
Compartimentul Analiză, Sinteze și Baze de Date. 

Funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional superior 
ocupată din cadrul Compartimentului Arhivă va fi preluată la noul compartiment înființat. 

Funcția publică specifică de execuție vacantă de polițist local, clasa III, grad profesional 
principal din cadrul Compartimentului Arhivă o desființăm. 
  Birou Dispecerat  şi Administrare Obiective 

Structura actuală: 
-1 funcţie publică de conducere ocupată  
Compartiment Dispecerat, Arme şi Muniţii 
-8 funcţii publice de execuţie ocupate 
-2 funcţii contractuale de execuţie ocupate 
Compartiment Administrare Obiective 
- 11 funcții contractuale de execuţie ocupate 
- 1 funcție contractuală de execuţie vacantă 

 Birou Monitorizare Activități Specifice 
Structura actuală: 
-1 funcție publică de conducere (temporar vacantă) 
-10 funcții publice de  execuție  ocupate 
-5 funcții publice de  execuție  vacant 
Structura propusă:  
Birou Monitorizare Activități Specifice 
-1 funcție publică de conducere (temporar vacantă) 
Compartiment Monitorizare Activități Specifice 
-5 funcții publice de  execuție  ocupate  
Compartiment Dispecerat, Arme şi Muniţii 
-09 funcţii publice de execuţie ocupate 
-1 funcție publică de execuţie vacantă 
-2 funcţii contractuale de execuţie ocupate 
Compartiment Administrare Obiective 
- 12 funcții contractuale de execuţie ocupate 

Biroul Monitorizare Activități Specifice este supus reorganizării, era subordonat   
Directorului Executiv, iar în noua structură organizatorică va fi subordonat Serviciului Ordine 
Publică și Evidența Persoanei și va avea în componență următoarele compartimente: 

• Compartiment Monitorizare Activități Specifice 
• Compartiment Dispecerat, Arme şi Muniţii 
• Compartiment Administrare Obiective 

Vom înființa în cadrul Biroului Monitorizare Activități Specifice un nou compartiment cu 
denumirea de Compartiment Monitorizare Activități Specifice care va avea în componență 
următoarele funcții publice de execuție ocupate: 
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           - 4 posturi de polițist local, clasa III, grad profesional superior, 
           - 1 post de polițist local, clasa I, grad profesional principal. 

 Cinci funcții publice specifice de execuție vacante de polițist local, clasa I, grad profesional 
debutant, le desființăm. 
 O funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent 
ocupată din cadrul Biroului Monitorizare Activități Specifice va fi preluată la noul compartiment 
înființat Compartiment Siguranță Rutieră. 
 O funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent 
ocupată din cadrul Biroul Monitorizare Activități Specifice va fi preluată la Compartimentul 
Intervenţii. 
 O funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent 
ocupată din cadrul Biroului Monitorizare Activități Specifice va fi preluată la noul Compartiment 
Autorizări și Eliberări Permise de Liberă Trecere. 
 O funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent 
ocupată din cadrul Biroul Monitorizare Activități Specifice va fi preluată la Compartimentul 
Sectorizare. 

O funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent 
ocupată din cadrul Biroul Monitorizare Activități Specifice va fi preluată la Compartimentul Analiză, 
Sinteze și Baze de Date. 

Vom desființa Biroul Dispecerat şi Administrare Obiective, activitatea acestuia va fi 
preluată de cele două compartimente Compartimentul Dispecerat, Arme şi Muniţii și 
Compartimentul Administrare Obiective din vechea  structură, iar în noua structură organizatorică 
cele două compartimente vor fi subordonate Biroului Monitorizare Activități Specifice. 
  Compartimentul Dispecerat, Arme şi Muniţii va avea în componență următoarele funcții 
publice de execuție ocupate și vacante: 

- 6 posturi de polițist local, clasa III, grad profesional superior ocupate 
- 3 posturi de polițist local, clasa I, grad profesional superior ocupate 
- 2 posturi de agent securitate ocupate 
- 1 post de polițist local, clasa I, grad profesional superior vacant 

 Titularului postului ocupat de Șef Birou i se vor aplica prevederile art. 519 alin. (8) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, punându-
i-se la dispoziție un post vacant corespunzător. 
 În cadrul Compartimentului Dispecerat, Arme şi Muniţii vom înființa un post vacant de 
polițist local, clasa I, grad profesional superior. 
 O funcție publică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional superior ocupată din 
cadrul Compartimentului Sectorizare va fi preluată la Compartimentul Dispecerat, Arme şi Muniţii. 

Funcționarul public de execuție din vechea structură urmează să fie numit în noua funcție 
conform prevederilor art. 518 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 Compartimentul Administrare Obiective va avea în componență următoarele funcții 
contractuale de execuție ocupate: 

- 1 post de șef formație pază ocupat 
- 11 posturi de agent securitate ocupate. 

       O funcție contractuală de execuție de agent de securitate ocupată din cadrul 
Compartimentului Intervenții va fi preluată la Compartimentul Administrare Obiective, iar funcția 
contractuală de execuție vacantă de agent de securitate din cadrul Compartimentului Administrare 
Obiective o desființăm. 

Funcționarul contractual de execuție din vechea structură urmează să fie numit în noua funcție 
conform prevederilor art. 554 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare.  

 
 

Structura personalului F.P. P.C. Total 
Personal de conducere 7 0 7 
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Personal de execuţie 138 23 161 
TOTAL GENERAL 145 23 168 

   
   Față de cele prezentate anterior, vă rugăm să aprobați prezentul referat și să inițiați 
proiect de H.C.L. 

 
 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 
Lucian-Dumitru IFTENE 

 
 
 

                                                                                                                Compartiment Juridic 
Contencios 

 
 
 
 

Compartiment Financiar Contabilitate 
                                                                                                                            Saviuc Elena 

 
 
                                          
                                

                                                                                                                              Compartiment Resurse 
Umane                  și  Pregătire Profesională 

                                                                                                                                      Crăescu Florina 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ  
Nr. 185454/1/ 08.12.2021 

 
 

RAPORT 
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii,  ale Poliţiei 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 art. 38 din O.U.G. nr. 114/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și 
completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, care precizează: 
Art. 38  In perioada 2019-2021, numarul maxim de posturi care se finanteaza din fonduri publice, pentru 
institutiile si autoritatile publice, indiferent de modul de finantare si subordonare, se stabileste de catre 
ordonatorii de credite astfel incat sa se asigure plata integrala a drepturilor de natura salariala acordate in 
conditiile legii, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate prin buget; 
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  
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(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. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
CIPRIAN FANTAZA 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Red. B.S/Ds-I-A1-/ex1 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
NR. 185454/ 08.12.2021 
 
 

CĂTRE 

DIRECȚIA JURIDICĂ  

 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 aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii,  ale Poliţiei 

Locale a Municipiului Bacău, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de 

specialitate. Vă rugăm ca până la data de 08.12.2021  să le depuneți în format letric la 

Secretarul General al Municipiului Bacău. 
 

 

     PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                         SECRETARUL GENERAL  

      LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                                  AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                           NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
MUNICIPIUL BACĂU                     ANEXA NR. 1 LA HCL NR.____________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ORGANIGRAMA POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI BACĂU 
 
 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
LUCIAN-DUMITRU IFTENE 
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STATUL DE FUNCȚII AL  POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI BACĂU 
 
 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
LUCIAN-DUMITRU IFTENE 
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