
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr. 124644 din 15.03.2023 

 
 
 

                                                                        PROIECT AVIZAT 
                                            SECRETARUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                            NICOLAE OVIDIU POPOVICI 
 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pentru modificarea anexei nr. 2 la  H.C.L. nr.  464/23.12.2021 privind aprobarea 

Organigramei și Statului de Funcţii ale Poliției Locale a Municipiului Bacău 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
 

Având în vedere: 
- Referatul nr. 3229/03.03.2023 înaintat de către Poliția Locală a Municipiului Bacău, 

privind aprobarea proiectului de hotărâre; 
- Referatul nr. 3784/14.03.2023 înaintat de către Poliția Locală a Municipiului Bacău, de 

revenire la Referatul nr. 3229/03.03.2023  ; 
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 124645 din 

15.03.2023; 
- Raportul Direcției Juridice înregistrat , nr. 124649/1 din 15.03.2023; 
- Raportul comun al Serviciului Managementul Resurselor Umane și Formare 

Profesională și al Direcției Economice, nr. 124649/2 din 15.03.2023;  
- Raportul  final  nr. 3081/01.03.2023 al examenului de promovare în grad profesional 

organizat în cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău; 
- Referatul nr. 847/19.01.2023 privind aprobarea inițierii procedurii de organizare a 

examenului de promovare în grad profesional pentru funcționarul public din cadrul 
Poliției Locale a Municipiului Bacău, care îndeplinește condițiile prevăzute de lege; 

- Raportul  final  nr. 3223/03.03.2023 al examenului de promovare în clasă organizat în 
cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău; 

- Referatul nr. 1651/06.02.2023 privind aprobarea inițierii procedurii de organizare a 
examenului de promovare în clasă pentru funcționarii publici din cadrul Poliției Locale 
a Municipiului Bacău, care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege; 

- Prevederile art. 126 și ale art. 144 din H.G. nr.  611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Prevederile art. 478 alin. (1-3), art. 479, art. 480, art. 481, art. 507 și ale art. 618 alin. 
(22-23) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

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



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

- Prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 
și funcționare a poliției locale; 

- Prevederile H.C.L. nr. 464/23.12.2021 prin care s-a aprobat Organigrama și Statul de 
Funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău; 

- 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 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
În baza prevederilor 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: 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1.Se modifică  Anexa nr. 2 „Statul de funcții” la H.C.L. nr.  464/23.12.2021 
privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcţii ale Poliției Locale a Municipiului Bacău 
prin transformarea, mutarea, desființarea și înființarea următoarelor funcții publice de execuție: 

 La Compartimentul Siguranță Rutieră, funcția publică de execuție, ocupată, de 
polițist local, clasa I, grad profesional asistent, ID post 530530, se transformă în 
funcția publică de polițist local, clasa I, grad profesional principal; 

 La Compartimentul Sectorizare funcția publică de execuție, ocupată, de polițist local 
clasa III, grad profesional superior, ID post 277536, se transformă în funcția publică 
de polițist local, clasa I, grad profesional asistent; 

 La Compartimentul Protecția Mediului va fi mutată, cu repartizarea postului, funcția 
publică de execuție, ocupată, de politist local, clasa I, grad profesional principal, ID 
post 472661 din cadrul Compartimentului Sesizări și Reclamații, iar funcția publică 
de execuție, vacantă, de polițist local, clasa I, grad profesional superior, ID post 
277578, se transformă în funcția publică de execuție, vacantă, de polițist local, clasa 
I, grad profesional asistent. 

 
Art.2.Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 464/23.12.2021 privind aprobarea 

Organigramei și  Statului de Funcţii ale Poliției Locale a Municipiului Bacău, cu modificările 
și completările ulterioare, sunt şi rămân în vigoare. 

 
Art.3.Primarul Municipiului Bacău 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 termenul legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității. 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
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EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la  

 H.C.L. nr. 464/23.12.2021 privind aprobarea Organigramei și Statului 
 de Funcţii ale Poliției Locale a Municipiului Bacău 

 
     
 
               Necesitatea modificării statului de funcții al Poliției Locale a Municipiului Bacău apare ca 
urmare a transformării, mutării, desființării unei funcții publice de execuție vacante și respectiv 
înființării unei funcții publice de execuție vacante, atât pentru eficientizarea activității personalului cât 
și oferirea unor servicii de calitate în relația cu cetățenii, astfel: 
  1.Potrivit normelor legale în vigoare, promovarea în grad profesional este o modalitate de 
dezvoltare a carierei funcţionarului public, prin ocuparea unei funcţii publice de execuţie în grad 
profesional imediat superior celui deţinut. Conform prevederilor art. 478 alin. (1-3) și ale art. 618 alin. 
(22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
coroborate cu prevederile art. 126 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, 
promovarea în grad profesional se face prin concurs sau examen, organizat de către autorităţile şi 
instituţiile publice, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, prin transformarea postului ocupat de 
funcţionarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului. 
     Ținând cont de cele menționate mai sus, în temeiul art. 126 din H.G. nr. 611/2008, instituția a 
organizat, în data de 27.02.2023, examen de promovare în grad profesional pentru funcționarul public 
care ocupă funcţia publică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent, ID post 
530530 din cadrul Compartimentului Siguranță Rutieră, care a îndeplinit condiţiile prevăzute de lege și 
a fost declarat "admis". 
  În urma promovării examenului, conform prevederilor raportului final nr. 3081/01.03.2023 
propune transformarea funcției publice de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent, 
ID post 530530 din cadrul Compartimentului Siguranță Rutieră în funcția publică de polițist local, 
clasa I, grad profesional principal. 
  2.Promovarea în clasă este modalitatea de dezvoltare a carierei funcţionarului public, prin 
ocuparea unei funcţii publice de execuţie dintr-o clasă corespunzătoare studiilor absolvite. În 
conformitate cu prevederile art. 480, art. 481 și ale art. 618 alin. (23) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 144 din 
H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările și completările ulterioare, promovarea în clasă se face prin concurs sau 
examen, organizat de către autorităţile şi instituţiile publice, cu încadrarea în fondurile bugetare 
alocate, prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public într-un post cu atribuții 
corespunzătoare studiilor de nivel superior utile instituției. 
  Având în vedere cele expuse anterior, potrivit prevederilor art. 144 din H.G. nr. 611/2008, 
Poliția Locală a Municipiului Bacău a organizat, în data de 27.02.2023, examen de promovare în clasă 
pentru funcționarul public care ocupă funcţia publică de execuție de polițist local, clasa III, grad 
profesional superior, ID post 277536 din cadrul Compartimentului Sectorizare care a îndeplinit 
condiţiile prevăzute de lege și a fost declarat "admis". 



  Ca urmare a promovării examenului, conform prevederilor raportului final nr. 3223/ 
03.03.2023 propune transformarea funcției publice de execuție de polițist local, clasa III, grad 
profesional superior, ID post 277536 din cadrul Compartimentului Sectorizare în funcția publică de 
polițist local, clasa I, grad profesional asistent. 
    3.Având în vedere deficitul de personal de execuție din cadrul Compartimentului Protecția 
Mediului raportat la specificul activității, ce implică desfășurarea mai multor activități (acțiuni de 
monitorizare a zonelor periferice pentru prevenirea depozitărilor necontrolate de deșeuri pe raza 
Municipiului Bacău, verificarea/monitorizarea zilnică a punctelor de colectare deșeuri, identificarea și 
somarea proprietarilor de terenuri insalubre, participarea la diverse acțiuni în comun cu alte instituții 
din Municipiul Bacău, etc), respectiv colaborările cu celelalte structuri ale instituției în diverse actiuni 
comune, coroborat cu necesitatea continuă de adaptare la modificările legislative, tehnologice sau 
sociale, cu scopul de a eficientiza activitatea personalului, de a întineri colectivul, cât și pentru a oferi 
servicii de calitate în relația cu cetățenii, sunt necesare câteva transformări și mutări structurale 
concretizate astfel: 

   în cadrul compartimentului propune transformarea funcției publice de execuție, vacantă, de 
polițist local, clasa I, grad profesional superior, ID post 277578, în funcția publică de 
execuție, vacantă, de polițist local, clasa I, grad profesional asistent; 

   din cadrul Compartimentului Sesizări și Reclamații propune mutarea cu repartizarea postului a 
funcției publice de execuție ocupată de politist local, clasa I, grad profesional principal, ID 
post 472661 în cadrul Compartimentului Protecția Mediului. 

        Luând în considerare referatul Poliției Locale a Municipiului Bacău coroborat cu prevederile 
O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supunem 
spre dezbaterea şi aprobarea Consiliului Local al Municipiului Bacău proiectul de hotărâre pentru 
modificarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 464/23.12.2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de 
Funcţii ale Poliției Locale a Municipiului Bacău. 
      Precizez faptul că modificările propuse prin prezentul proiect nu influențează numărul total 
de posturi existente și stabilite în organigrama Poliției Locale a Municipiului Bacău ci doar calitatea 
posturilor. 

    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 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU 

   COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE 
COMPARTIMENT RESURSE UMANE ȘI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 
Nr. 3230/03.03.2023 
 

 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la 

  H.C.L nr. 464/23.12.2021 privind aprobarea Organigramei și Statului  
de Funcţii ale Poliției Locale a Municipiului Bacău 

 
 
 
 Conform prevederilor art. 478 și ale art. 480 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, funcționarul public poate promova în 
grad profesional sau în clasă prin concurs sau examen, organizat de către autorităţile şi 
instituţiile publice, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, prin transformarea postului 
ocupat de funcţionarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului, într-o 
funcţie publică de execuţie dintr-o clasă superioară, grad profesional asistent sau în grad 
profesional superior celui deținut. 

 Ținând cont de prevederile art. 11, alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare: 
„pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale 
"Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din 
serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a 
consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 
după caz” coroborat cu respectarea regulilor bugetare prevăzute la art. 14 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare: 

"(2) Cheltuielile bugetare au destinaţie precisă şi limitată şi sunt determinate de 
autorizările conţinute în legi speciale şi în legile bugetare anuale; 
(3) Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi nici 
nu poate fi angajată şi efectuată din aceste bugete, dacă nu există bază legală pentru 
respectiva cheltuială." 
Faţă de cele prezentate mai sus, în acord cu proiecţia de buget realizată pe anul 2023 la 

capitolul "cheltuieli de personal", în care sunt incluse toate promovările aferente anului 2023 şi 
cu respectarea prevederilor art. 3 din Legea nr. 153/2017:  

"(1) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile şi autorităţile 
publice se asigură de fiecare ordonator de credite..... 

(4) Ordonatorii de credite au obligaţia să stabilească salariile de bază/soldele de 
funcţie/salariile de funcţie/soldele de grad/salariile gradului profesional deţinut, gradaţiile, 
soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizaţiile de încadrare/indemnizaţiile lunare, 
sporurile, alte drepturi salariale în bani şi în natură prevăzute de lege, să asigure promovarea 
personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale şi avansarea în gradaţii, în condiţiile 
legii",   



și în urma analizării documentelor puse la dispoziție, în conformitate cu prevederile 
O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
coroborat cu prevederile Ordinului nr. 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind 
organizarea și deșfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici, cu 
modificările și completările ulterioare și prevederile H.G. nr.  611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și 
completările ulterioare constatăm faptul că proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 
2 la H.C.L nr. 464/23.12.2021 privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii ale 
Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare, motiv pentru care poate fi supus spre dezbatere. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
LUCIAN-DUMITRU IFTENE 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                               Compartiment Financiar 
                                                                                                                         Contabilitate 
                                                                                                                          Saviuc Elena 

 
 
 
 
 
                                                                                                           Compartiment Resurse Umane și               

Pregătire Profesională 
Crăescu Florina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
PRMARIA MUNICIPIULUI  BACAU 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Serviciul   Managementul Resurselor Umane si Formare Profesională 
Nr. 124649/2 din 15.03.202 

 
 
 
 
 
                                          

                                                                             RAPORT 
al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al primarului la proiectul de 

hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la   H.C.L nr. 464/23.12.2021 privind aprobarea 
Organigramei și Statului de Funcţii ale Poliției Locale a Municipiului Bacău 

 
 
 

   Având in vedere : 
- Referatele nr.3784/14.03.2023 și 3229/03.03.2023 din partea Poliției Locale a Municipiului 

Bacău insoțite de Raportul nr.3230/03.03.2023 din partea Compartimentului Financiar 
Contabilitate și a Compartimentului Resurse Umane și Pregătire Profesională din cadrul 
Poliției Locale a Municipiului Bacău, 

- Prevederile Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale care prevede faptul că “Nicio 
cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele locale şi nici nu poate fi angajată şi efectuată din 
aceste bugete, dacă nu exista bază legală pentru respectiva cheltuială” precum și faptul că ” 
Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită dacă nu 
este aprobată, potrivit legii, şi dacă nu are prevederi bugetare şi surse de finanţare” ; 

- Prevederile art.136 alin.(3) lit.a) și alin.(8) lit.b) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
considerăm că prezentul proiect de hotărâre poate fi supus dezbaterii. 

 
 
 
 
Sef Serviciu Managementul Resurselor Umane         DIRECTOR EXECUTIV, 
                si Formare Profesională                           Mariana ZAMFIR 
                    Elena DOVLEAG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
NR. 124649 din 15.03.2023 
 
 
 
 
            C Ă  T R E, 
 

    Serviciul   Managementul Resurselor Umane si Formare Profesională 
 

                 DIRECȚIA ECONOMICĂ 
 

DIRECȚIA JURIDICĂ 
 

 
 
 

  Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/ 2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă informăm că v-a fost 

transmis pe e-mail proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la   H.C.L nr. 

464/23.12.2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcţii ale Poliției Locale a 

Municipiului Bacău ,  în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate.  

  Vă rugăm, ca până la data de 17.03.2023, să le depuneți în format letric la Secretarul 

General al Municipiului Bacău. 

 

 

                     Primarul Municipiului Bacău,                       Secretarul General al Municipiului Bacău 
                Lucian- Daniel STANCIU-VIZITEU                              Nicolae Ovidiu POPOVICI 

          
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ 
Nr.124649/15.03.2023 
 
 

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

hotarâre pentru modificarea anexei nr. 2 la  H.C.L. nr. 464/23.12.2021 privind aprobarea 
Organigramei și Statului de Funcţii ale Poliției Locale a Municipiului Bacău 

 
 
 Proiectul cu titlul de mai sus a fost întocmit cu respectarea: 

- Prevederilor H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 
funcționare a poliției locale; 
- Prevederilor H.C.L. nr. 464/23.12.2021 prin care s-a aprobat Organigrama și Statul de Funcții 
ale Poliției Locale a Municipiului Bacău; 
- Prevederilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Prevederilor Legii Poliției Locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Prevederilor art. 126 și ale art. 144 din H.G. nr.  611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările 
ulterioare, care precizează: 
Art.126 (1) Componenţa comisiei de concurs, respectiv a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, se 
stabileşte conform regulilor prevăzute prin prezenta hotărâre pentru concursul de recrutare. 
(2) Prevederile art. 25-74 se aplică în mod corespunzător, cu excepţia art. 26 alin. (1), art. 30, art. 39 
alin. (1), art. 43, 45, 47, 49 şi 72; 
Art.144 (1) Funcţionarii publici pot promova în clasă prin examen, care se organizează de către 
autorităţile şi instituţiile publice cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, în măsura în care apreciază 
că transformarea postului ocupat de funcţionarul public într-un post cu atribuţii corespunzătoare 
studiilor de nivel superior este utilă autorităţii sau instituţiei publice. 
(2) Cu cel puţin 15 zile înainte de data organizării examenului de promovare în clasă, conducătorul 
autorităţii sau instituţiei publice are obligaţia de a emite un act administrativ prin care se stabilesc:  

a) componenţa comisiei de examen;  
b) data susţinerii examenului;  
c) bibliografia, pe baza propunerilor compartimentelor în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarii 

publici care participă la examen; 
(3) Compartimentul de resurse umane are obligaţia să publice anunţul privind examenul de promovare 
în clasă în condiţiile art. 618 alin. (23) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
- Prevederilor art. 478 alin. (1-3), art. 479, art. 480, art. 481 și ale art. 618 alin. (22-23)  din 
O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care 
precizează: 
Art.478 Promovarea în grad profesional 
(1) Promovarea în grad profesional este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcţii 
publice de execuţie de grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public. 
(2) Promovarea în grad profesional se face prin concurs sau examen, organizat de către autorităţile şi 
instituţiile publice, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, prin transformarea postului ocupat de 
funcţionarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului. 



(3) Fişa postului funcţionarului public care a promovat în grad profesional se completează cu noi 
atribuţii şi responsabilităţi sau, după caz, prin creşterea gradului de complexitate a atribuţiilor 
exercitate. 
(4) În situaţia promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public 
care ocupă o funcţie publică temporar vacantă, postul aferent funcţiei publice se transformă până la 
data încetării raporturilor de serviciu ale acestuia, în condiţiile legii. 
Art.479 Condiţii pentru concursul sau examenul de promovare în grad profesional 
(1) Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcţionarul public 
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 
b) să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, 
seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat o 
formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate; 
c) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de 
activitate; 
d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod. 
(2) Constituie vechime în grad profesional vechimea definită potrivit art. 424 alin. (6), precum şi cea 
prevăzută la art. 502 alin. (7), art. 509 alin. (5), art. 513 alin. (3), art. 514 alin. (4) şi art. 527 alin. (3). 
Art.480 Promovarea în clasă 
(1) Promovarea în clasă este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcţii publice de 
execuţie dintr-o clasă superioară celei în care se află funcţia publică deţinută de funcţionarul public. 
(2) Autorităţile sau instituţiile publice pot organiza examen de promovare în clasă pentru funcţionarii 
publici care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 481, în măsura în care apreciază că transformarea 
postului ocupat de funcţionarul public într-un post cu atribuţii corespunzătoare studiilor de nivel 
superior este utilă autorităţii sau instituţiei publice. 
(3) Promovarea în clasă în condiţiile prevăzute la alin. (2) se face prin examen, care se organizează de 
către autorităţile şi instituţiile publice, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, prin transformarea 
postului ocupat de funcţionarul public ca urmare a promovării examenului într-o funcţie publică de 
execuţie dintr-o clasă superioară, de grad profesional asistent. 
(4) Promovarea în clasă nu se poate face pe o funcţie publică de auditor sau de consilier juridic. 
(5) Fişa postului funcţionarului public care a promovat în clasă se completează cu noi atribuţii şi 
responsabilităţi corespunzătoare studiilor de nivel superior sau, după caz, prin creşterea gradului de 
complexitate a atribuţiilor exercitate. 
(6) În situaţia promovării funcţionarului public care ocupă o funcţie publică temporar vacantă postul 
aferent funcţiei publice se transformă până la data încetării raporturilor de serviciu ale funcţionarului 
public numit pe perioadă determinată, în condiţiile legii. 
Art.481 Condiţii pentru examenul de promovare în clasă 
- Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcţionarul public trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 
- a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcţionarilor publici, o diplomă de studii de nivel 
superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru 
desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice; 
- b) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod. 
- Prevederilor art. 140 alin. (1) şi (3), ale art. 196 alin. (1) lit.a), ale art. 197alin. (1) şi ale art. 243 
alin. (1) lit.a) şi b) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 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 - eritoriaîe. 
(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 atribuţiilor ce le revin, autoritatile administraţiei publice locale adopta sau 



 

emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmeaza: a) 
consiliul local si consiliul judeţean adepta hotarari; 
Art 197 (1) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunică actele 
administrative prevăzute la art. 195 alin. (1) prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data 
adoptării, respectiv emiterii; 
Art 243 (1) Secretararul, general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în 
condiţiile legii, următoarele atribuţii: 
a)avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, respectiv 
ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, 
după caz; 
b)participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean; 
-Prevederile  art 129 (2) lit. a) şi ale alin. (3) lit.c) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care precizează: 
Art. 129 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 
a) atribuţii privind unitatea adminisîrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi 
funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale 
societăţilor şi regiilor autonome de interes local; 
(3) în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: 
c)aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale 
aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul 
de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea 
de societăţi de interes loca! şi statul de funcţii al acestora; 
 

- şi poate fi supus spre aprobare. 
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