
AVIZAT DE LEGALITATE, 

         SECRETARUL GENERAL AL                                                                 

MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                     jr. Silvia-Elena Stanca  

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea statului de funcții  

al Poliției Locale a Municipiului Târgoviște 

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a 

lunii iulie 2020, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 24458/14.07.2020, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ;   

▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 24459/14.07.2020, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ; 

▪ Adresa nr. 4099/27.04.2020 a Instituției Prefectului – Judeţul Dâmboviţa, 

privind numărul maxim de posturi pentru anul 2020, înregistrată la Primăria 

Municipiului Târgoviște cu nr. 15714/30.04.2020; 

▪ Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 19484/2020; 

▪ Prevederile HCL nr. 134/28.05.2020 privind modificarea organigramei, a 

statului de funcţii și al regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției 

Locale a Municipiului Târgoviște; 

▪ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte ; 

▪  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a și (3) lit. c), art. 405, 409 din Codul 

Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările 

ulterioare ;   



  În temeiul 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și 

art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 

57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se aprobă statul de funcţii al Poliției Locale a Municipiului Târgoviște, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Anexa 2 la HCL nr. 134/28.05.2020 privind modificarea 

organigramei, a statului de funcţii și al regulamentului de organizare și 

funcționare ale Poliției Locale a Municipiului Târgoviște se revocă. 

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul 

Municipiului Târgovişte, Poliția Locală a Municipiului Târgoviște şi pentru 

comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște. 

                                           

INIȚIATOR, 

  PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

  jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

Red. D.I. 

 
Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

   24 iulie 2020 

Birou Contencios Juridic X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1  X  

Comisia nr. 2  X  

Comisia nr. 3 X  

Comisia nr. 4  X  

Comisia nr. 5     X  

           



 

 

                                                                                          APROB 

                                                                                                                                  Primar            

                                                                                            Jr. Daniel Cristian STAN 

 

 

      REFERAT DE APROBARE 

     

 
 Având în vedere  prevederile  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ propunem modificarea statului de funcții al Poliției Locale Tîrgoviște  

prin transformarea a unei funcții publice astfel:  

- În cadrul Serviciului Ordine, Liniște Publică și Pază propunem 

modificarea statului de funcții prin transformarea funcției publică de 

execuție specifică vacantă de polițist local, clasa III, grad profesional 

superior  în funcția publică de execuție specifică  de polițist local, clasa 

III, debutant, funcție vacantată cu data de 13.07.2020.  

- Modificarea gradului profesional principal (apărut în statul de funcții 

aprobat prin H.C.L. nr. 134/2020) cu grad profesional superior ( grad 

profesional deținut de către polițistul local Pantilin Ionel prin decizia nr. 

5151/06.12.2020) 

-  În cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice evidențierea 

transformării funcției publice de execuție specifice vacante de polițist 

local, clasa I grad profesional superior în polițist local, clasa I, grad 

profesional debutant așa cum a fost menționat în raportul de specialitate 

nr. 16922/14.05.2020 și aprobată prin hotărârea de consiliu mai sus 

amintită. 

 Față de cele prezentate mai sus, prin prezentul referat se propune 

aprobarea oportunității inițieirii unei Hotărâri de Consiliu Local cu privire  la 

modificarea statului de funcții al Poliției Locale Tîrgoviște, conform art. 129, alin.3) 

, lit.c) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul  administrativ. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV 

                                              Col.(r) DINU GHEORGHE    

                                                                                                   

  

 



 

 

 

 

                                                                                                         APROB 
            Vizat 

      Director Executiv                                                                                                   PRIMAR 
Ec. Silviana-Ecaterina Marin                                                                         Jr.  Daniel Cristian STAN 

                                                                                                                              

                                      

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind   modificarea statului de funcții 

al Poliției Locale a Municipiului Târgoviște 
 

 

  Potrivit prevederilor: 

- Art. 129 alin. 3) lit. c)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  

primarul propune spre aprobarea consiliului local, în condiţiile legii,  

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 local şi statul de funcţii al 

acestora; 

-  Art. 405, 409  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

- Adresa Instituției Prefectului nr. 4099/27.04.2020 privind stabilirea 

numărului maxim de posturi pentru anul 2020; 

-  Adresa  Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 19484/2020.   

Pentru punerea în aplicare a prevederilor mai sus menționate propunem 

modificarea statului de funcții al Poliției Locale a Municipiului Târgoviște, după 

cum urmează:  

A.  Serviciul Ordine, Liniște Publică și Pază 

Potrivit art. 409 - Modificările intervenite în situaţia funcţiilor publice se 

fac prin acte administrative emise în situaţia transformării unei funcţii publice 

vacante   într-o funcţie publică cu o altă denumire sau într-o funcţie publică de nivel 

inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru 

autoritatea sau instituţia publică şi în fondurile bugetare anuale alocate.  

Astfel propunem modificarea statului de funcții prin transformarea  

funcției de execuție, specifice, vacante de polițist local, clasa III, grad profesional 

superior  din cadrul Serviciului Ordine, Liniște Publică și Pază în funcția publică de 

execuție de polițist local, clasa III, grad profesional debutant, funcție vacantată cu 

data de 13.07.2020.   



Menționăm că pentru această transformare nu se necesită un efort bugetar 

față de cel aprobat pentru instituția Poliției Locale Târgoviște, pentru anul 2020.  

 

B. Totodată dorim îndreptarea erorii materiale apărută în statul de funcții 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local a municipiului Tîrgoviște nr. 

134/2020 și anume: 

-  modificarea gradului profesional principal (apărut în statul de funcții) pentru 

polițistul local Pantilin Ionel din cadrul Serviciului Ordine, Liniște Publică și 

Pază cu gradul profesional  superior (grad profesional stabilit prin decizia nr. 

5151/06.12.2019); 

- în statul de funcții aprobat prin hotărârea de consiliu mai sus amintită nu a fost 

evidențiată transformarea funcției publice de execuție specifice vacante din 

cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice (din polițist local, clasa I grad 

profesional superior în polițist local, clasa I, grad profesional debutant) așa cum 

a fost menționat în raportul de specialitate nr. 16922/14.05.2020. 

 

Având în vedere cele expuse, apreciem că sunt îndeplinite condițiile 

de legalitate și de oportunitate, drept pentru care propunem Consiliului Local 

Târgoviște adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentat, respectiv 

aprobarea modificării statului de funcții al Poliției Locale a Municipiului 

Târgoviște, conform anexei I care face parte integrantă din proiectul de hotărâre. 

 

        

 

 

DIRECTOR  EXECUTIV                            

COL(r) 

          DINU Gheorghe                                                    

 

VIZAT DE LEGALITATE 

                                                                                      jr. VOICULESCU Bogdan 

       

 

 

 

    SERVICIU ECONOMIC                                                     Întocmit  

               Şef Serviciu                                                              Consilier 

          ION Loredana                                                              LEU Raluca 

 

 

 


