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    SECRETARUL GENERAL  

    AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

               jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

 

 

                        PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a 

regulamentului de organizare și funcționare 

ale Poliției Locale a Municipiului Târgoviște 

 

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a lunii 

mai 2022, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 16755/19.05.2022, 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. 16756/19.05.2022, 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; 

▪ Prevederile OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

▪ Adresa Instituției Prefectului nr. 13719/24.03.2022, înregistrată la Primăria 

Municipiului Târgoviște cu nr. 10995/30.03.2022 privind stabilirea numărului 

maxim de posturi pentru anul 2022; 

▪ Avizul Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul 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, 407, 518, 519 din 

Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare;   

  În temeiul 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. 

(1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 



 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Începând cu 01.07.2022 se aprobă modificarea organigramei, a statului 

de funcţii și a regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale a 

Municipiului Târgoviște, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă 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 

  17 iunie 2022 

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 
 

 

Comisia nr. 2 
 

 

Comisia nr. 3 X  

Comisia nr. 4    

Comisia nr. 5 X  

 

 

 



                                                                                                                  APROB 

                                                                                                                   Primar            

                                                                                                     Jr. Daniel Cristian STAN 

 

      

 

 REFERAT DE APROBARE 

     

 

 Prin adresa nr .13719/24.03.2022 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Dâmboviţa, 

transmisă Primăriei Municipiului Târgovişte, este stabilit numărul maxim de posturi 

conform O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările 

şi completările ulterioare.  Potrivit art. III alin. (5) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 

pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 

reducerea cheltuielilor de personal şi încadrarea în numărul maxim de posturi ordonatorii 

de credite ai bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pot reduce numărul de posturi 

finanţate şi, respectiv, pot disponibiliza, în condiţiile legii, personalul aferent. 

La o analiză mai amănunțită a execuție bugetare pentru anul în curs, vitală pentru 

acoperirea cheltuielilor salariale, a necesității funcţionării instituției și pentru o 

eficientizare a activității Poliției Locale Târgoviște se propune reorganizarea instituției așa 

cum este menționat în rapotul de specialitate. 

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

oportunității inițierii unei Hotărâri de Consiliu Local cu privire  la modificarea 

organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției 

Locale Tîrgoviște, conform art. 129, alin.3), lit.c) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

privind Codul  administrativ. 

 

 

Director Executiv 

Jr. Mihai TUDORACHE 

 

 

 

 

 

 

 



NR                                                                                                    APROB 

                                                                                                         PRIMAR 

                                                                                         Jr.  Daniel Cristian STAN  

 

                                                                                                                                

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind  modificarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare 

și funcționare  ale Poliției Locale a Municipiului Târgoviște 

 

 

Organigrama şi statul de funcţii ale Poliţiei Locale Târgovişte au fost aprobate 

prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 134/28.05.2020. 

      Prin adresa nr.13719/24.03.2022 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Dâmboviţa, 

transmisă Primăriei Municipiului Târgovişte, este stabilit numărul maxim de posturi 

conform O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările 

şi completările ulterioare.  Potrivit art. III alin. (5) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 

pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 

reducerea cheltuielilor de personal şi încadrarea în numărul maxim de posturi ordonatorii 

de credite ai bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pot reduce numărul de posturi 

finanţate şi, respectiv, pot disponibiliza, în condiţiile legii, personalul aferent. 

 La o analiză mai amănunțită a execuție bugetare pentru anul în curs, vitală 

pentru acoperirea cheltuielilor salariale, a necesității funcţionării instituției și pentru o  

eficientizare a activității Poliției Locale Târgoviște, având în vedere prevederile: 

-  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; 

   - prevedeile art. 405, 407, art. 518, art. 519 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ;  

                 

 

 Se propune reorganizarea activităţii Poliţiei Locale a Municipiului 

Târgovişte, astfel: 

 



 

A. Se desființează funcția publică de conducere de DIRECTOR EXECUTIV 

ADJUNCT, ocupată. Funcționarului public, ce a ocupat această funcţie, i se aplică 

prevederile art. 519 din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ. 

 

B. SERVICIUL ORDINE LINIȘTE PUBLICĂ ȘI PAZĂ avea în componență 52 

(cincizeci și doi) de polițisti locali și Biroul Instruire, Proceduri și Dispecerat. 

1. Se desființează Serviciul Ordine, Liniște Publică și Pază și, implicit,  

funcția publică de conducere de șef serviciu, ocupată, prin reorganizarea 

activității, în sensul că directorul executiv preia activitatea de coordonare, 

îndrumare și verificare directă a activității celor 43 (patruzeci și trei) de 

polițiști locali și, implicit, a Biroului Instruire, Proceduri și Dispecerat, 

astfel nemaiexistând atribuțiile stabilite prin fișa postului pentru funcția de 

șef serviciu, potrivit art. 518, alin. 5) din O.U.G. nr. 57/2019  – Codul 

administrativ. Funcționarului public ce a ocupat această funcţie, i se aplică 

prevederile art. 519 din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ. 

Activitatea celor 42 (patruzeci și doi) de polițiști locali, coordonată direct de 

directorul executiv se va desfășura în cadrul structurii Compartimetul Ordine, 

Liniște Publică și Pază.  

Compartimetul Ordine, Liniște Publică și Pază va avea în structura sa 42 

(patruzeci și două) funcții publice, specifice, de execuție de polițist local. 

Funcționarii publici, de execuție, vor fi numiți conform art. 518, alin.1) din O.U.G. 

nr. 57/2019, cu respectarea criteriilor privind categoria, clasa și gradul profesional, 

deoarece atribuțiile stabilite prin fișa postului nu li se modifică mai mult de 50%. 

                          - funcția publică, specifică, de execuție, vacantă, de polițist local, clasa III, 

grad profesional debutant va fi transformată în funcția publică – 

polițist local, clasa I, grad profesional asistent 

                        - se înființează 2 (două) funcții publice de execuție polițist local astfel: 

                        - o funcție publică, specifică de polițist local, 

clasa I, grad profesional asistent ; 

                        - o funcție publică, specifică de polițist local, 

clasa I, grad profesional superior. 

 

 

2. Biroul Instruire, Proceduri și Dispecerat își reorganizează 

activitatea astfel: 

1. Funcția publică, de conducere de șef birou, temporar vacantă, rămâne neschimbată. 

Atribuțiile aferente funcției rămân neschimbate conform art. 518, alin. 1, lit. c) din 

O.U.G. nr. 57/2019. 

2. În cadrul biroului se va inființa : 

▪ Compartimentul Dispecerat, Bază de date și Armament a cărui structură 

cuprinde 5 (cinci) funcții publice specifice, de polițist local asfel: 



-  funcția publică, specifică, de polițist local, clasa I, grad profesional 

superior, temporar vacantă, rămâne neschimbată; 

      Funcționarii publici vor fi numiți conform art. 518, alin.1) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ. 

  Se desființează funcția publică specifică, vacantă, de polițist local, clasa III, 

grad profesional superior. 

▪ Compartimentul Dispecerat, Monitorizare video și Control a cărui   

structură cuprinde 6 (șase) funcții publice, specifice de polițist local, astfel: 

        Funcționarii publici vor fi numiți conform art. 518, alin.1) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ.   

▪  Compartimentul Proceduri și Planificare a cărui structură cuprinde 2 

(două) funcții publice, specifice, de polițist local. 

                  Funcționarilor publici nu li se modifică atribuțiile postului cu mai mult de 50% 

și vor fi numiți conform art. 518, alin.1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ.  

 

C.  SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE se transformă în 

BIROUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE. 

În urma analizei amănunțite se impune transformarea funcției publice de șef 

serviciu, ocupată, în funcția publică de conducere de șef birou. Funcționarul public, 

titular, va fi numit în funcția de șef birou cu respectarea prevederilor art. 518, alin. 1), 

lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019, în sensul că atribuţiile din fişa postului nu se modifică mai 

mult de 50% . 

 În cadrul biroului se înființează două compartimente : 

         ● Compartimentul circulație și intervenție va avea în componență un număr 

de 18 (optsprezece)  funcții publice specifice de execuție de polițist local:  

- funcția publică, specifică, de execuție, vacantă – polițist local, clasa I, grad 

profesional debutat, se transformă în funcția publică specifică de execuție - polițist local, 

clasa I, grad profesional asistent; 

- funcția publică specifică, de execuție, vacantă – polițist local, clasa I, grad 

profesional superior, se transformă în funcția publică specifică de execuție - polițist local, 

clasa I, grad profesional asistent 

Funcționarii publici vor fi numiți conform art. 518, alin.1) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ și nu li se modifică atribuțiile din fișa postului cu mai mult 

de 50%, conform art. 518, alin. 1), lit.c)  O.U.G. nr. 57/2019. 

     

● Compartimentul Proceduri  va avea in structură o funcție publică, specifică de   

execuție. Funcționarul public va fi numit conform art. 518, alin.1) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și nu i se modifică atribuțiile din fișa 

postului cu mai mult de 50%, conform art. 518, alin. 1), lit.c)  din O.U.G. nr. 

57/2019. 



                                         

D.      SERVICIUL ECONOMIC se desființează și, implicit, funcția publică de conducere 

de șef serviciu, ocupată. Funcționarului public, ce a ocupat această funcţie, i se aplică 

prevederile art. 519 din O.U.G. nr. 57/2019– Codul administrativ. 

           ● Compartimentul Administrativ își reorganizează activitatea în sensul că 

directorul executiv va coordona, îndruma și verifica activitatea persoanei ce ocupă funcția 

de șef depozit/armurier – funcție contractuală ce nu este investit cu prerogative de putere 

publică.  

           ● Compartimentul Financiar – Resurse Umane va fi reorganizat astfel:  

Se desființează – 3 (trei) funcții publice, de execuție, consilier, clasa I, grad 

profesional superior, ocupate. Funcționarilor publici ce au ocupat aceste funcţii li se aplică 

prevederile, art. 519 din O.U.G. nr. 57/2019– Codul administrativ. 

                  Se înfiinţează 3 (trei)  funcţii  publice de execuţie, vacante,  consilier, clasa  I, 

grad profesional superior. Pentru ocuparea acestor funcții se aplică prevederile art. 518, 

alin. 3 și alin. 4, art. 519 din O.U.G. nr. 57/2019. 

Funcția publică de consilier achiziții publice, clasa I, grad                                                                     

profesional superior rămâne neschimbată. Funcționarului public va fi numit conform art. 

518, alin.1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

● Compartimentul Evidența Persoanelor rămâne neschimbat ca structură, dar va 

fi mutat în cadrul Biroului Control, sub conducerea șefului de birou. 

 

E. BIROUL CONTROL se va reorganiza prin prelurea activității și a posturilor din cadrul 

Compartimetului Evidența Persoanelor . 

● Funcția de șef birou, ocupată va rămâne neschimbată iar titularului postului nu i se 

vor modifica atribuțiile mai mult de 50%. 

● va avea în structură 4 (patru) compartimente astfel: 

        ‣ Compartimentul Evidența Persoanelor, structura compartimentului nu se 

modifică. Fucționarii publici vor fi numiți conform art. 518, alin.1) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ și nu li se vor  modifica atribuțiile cu mai mult de 

50%. 

         ‣ Compartimentul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal va avea în 

componență  2 (două) funcții publice de execuție astfel: 

          - polițist local, clasa I, grad profesional superior. Funcționarul public va fi numit 

cu respectarea prevederilor art. 518, alin. 1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ 

         - se înființează o funcție publică de execuție, de polițist local, clasa I, grad 

profesional superior, vacantă; 

         ‣ Compartimentele Activitate Comercială și Protecția Mediului rămân 

neschimbate. 

 



Numărul total de posturi din cadrul Poliţiei Locale Târgovişte va fi de 

91( nouăzeci și unu),  din care: 

- 4 funcţii publice de conducere,  din care:    ●  1 director executiv                                                                                        

                                                                             ●  3 şefi birou 

- 86 funcţii publice de execuţie 

- 1 funcţie contractuală de execuţie.  

-  

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 

organigramei și statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale 

Poliției Locale, conform anexei I, II și III care fac parte integrantă din proiectul de 

hotărâre. 

 

       Viceprimar 

Jr. Cătălin RĂDULESCU 

 

 

                                                Director  Executiv                  

                                              Jr. Mihai TUDORACHE 

 

 

Intocmit                        

Consilier   

                                                                                                      Jr. Raluca LEU 


