
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

                                      PROIECT 
 

           HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale a 

Municipiului Craiova 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.01.2022; 
 Având în vedere referatul de aprobare nr.3118/2022, raportul nr.5917/2022 
întocmit de Serviciul Resurse Umane şi raportul de avizare nr.7403/2022 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului 
Craiova;  
 În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003, republicată, privind Codul 
Muncii, modificată şi completată, Legii nr.155/2010, republicată, privind Poliţia 
Locală, modificată și completată, Hotărârii Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale și Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; 
 În temeiul art.129 alin.2 lit.a, coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.3 lit.h, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
   

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului 

Craiova, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.189/2021. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Poliţia Locală a 
Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

                  INIŢIATOR,          AVIZAT, 
                    PRIMAR,             SECRETAR GENERAL, 
         Lia-Olguța VASILESCU              Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr. 3118 / 06.01.2022 
 

     
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE   

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI  ŞI STATULUI DE FUNCȚII ALE 
POLITIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
 
 
 

 
  Având în vedere: 
          -prevederile Legii nr. 155/2010, Legea poliţiei locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
          -prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 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; 

         -prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

propunem promovarea proiectului de hotarâre privind: 
 
 
   -aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale a municipiului Craiova. 
 
 
 
     

                                                             PRIMAR,    
LIA –OLGUŢA VASILESCU         

 

 

 

 
 

 

 
ÎNTOCMIT: 

CAMELIA-NICOLETA FLOREA 
Îmi asum responsabilitatea privind 

fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 

Data:_________ 
             Semnătura:___________________ 

 
 

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr. 5917 / 11.01.2022 
 
 
 
 

RAPORT 
                   privind aprobarea organigramei si statului de funcții ale Poliției Locale a municipiului Craiova 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. “a” şi alin. 3 lit. “c” din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul 
Local exercită atribuţii privind unitatea administrativ-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 şi 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 local şi statul de 
funcţii al acestora. 

La data de 15.07.2010 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 488, Legea nr. 
155/2010 – Legea Poliţiei Locale. De asemenea, la data de 29.12.2010, în Monitorul Oficial al 
României nr. 882 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, ce a intrat în vigoare la data de 
01.01.2011.  

Urmare aplicării prevederilor art. 4, alin. 6 din Legea nr. 155/2010 si art. 8 din H.G. nr. 
1332/2010, Poliţia Locală se organizează prin preluarea posturilor şi personalului Poliţiei Comunitare, 
precum şi ale structurilor din aparatul de specialitate al primarului, responsabile cu controlul privind 
disciplina în construcţii, protecţia mediului şi comerţ (16 posturi). 

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 189/2021 au fost aprobate 
organigrama şi statul de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, cu un număr de 316 posturi. 

Poliţia Locală a Municipiului Craiova a înaintat autorităţii locale, adresa nr. 78536/30.12.2021, 
înregistrată la Primăria Municipiului Craiova, sub numărul 239128/30.12.2021  în vederea demararii 
procedurilor legale pentru aprobarea organigramei şi statului de funcţii. 

Conform notei de fundamentare nr. 77945/2021, transmisă prin adresa mai sus menţionată, 
Poliţia Locală a Municipiului Craiova menține numărul de posturi şi propune modificări în structura 
funcţiilor publice.  

Astfel, se propune urmatoarea structură: 
- 316 functii , din care: 
- 311 funcţii publice, din care : 

          20  funcţii publice de conducere 
                     291 funcţii publice de execuţie 

-  5 funcţii contractuale . 
În comparaţie cu organigrama actuală, Poliţia Locală a Municipiului Craiova se va 

reorganiza in conformitate cu prevederile art. 518 din Ordonanța  de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, reorganizare cauzată de 
modificarea componențelor ca număr de polițiști locali pentru structurile operative, înființării structurii 



  

cu atribuții de protecția a mediului în subordinea șefului Poliției Locale (urmare modificării legislației 
ce reglementează protecția mediului – O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor), desființarea 
unei funcții vacantă de conducere și transformarea acesteia în funcție de execuție, modificarea 
denumirilor unor structuri operative, transformarea posturilor vacante din structurile operative în 
posturi de poliţist local clasa I, gradul profesional debutant și asistent, precum şi subordonării 
structurilor operative raportat la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru de organizare și funcționare al poliției locale, conform precizărilor din nota de 
fundamentare. 

Structura Poliției Locale se reorganizează, după cum urmează: 
 1). Serviciul Disciplina in construcţii, Activitate comercială şi Protecţia mediului compus din 2 

birouri (3 funcții de conducere), respectiv Biroul Disciplina in construcţii, afişaj stradal şi protecţia 
mediului şi Biroul Activitate comercială, se transformă în trei structuri operative, toate în directa 
subordonare a șefului Poliției Locale, potrivit prevederilor art. 18, art. 19 și art. 20 din Hotărârea 
Guvernului nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare al 
poliției locale, respectiv structura Serviciul Disciplina în constructii şi Afişaj stradal (condusă de șeful 
Serviciului), Biroul activitate şi control comercial (condusă de șeful biroului) şi Compartimentul 
Protecţia mediului, caz în care nu se mai impune menținerea postului de șef Birou Disciplina in 
construcţii, afişaj stradal şi protecţia mediului, funcție vacantă, care se transformă în funcție de 
execuție de polițist local. 

 Modificarile propuse derivă din necesitatea înființării structurii de protecție a mediului în mod 
distinct cu atribuții clare și concrete ce sunt stipulate de OUG nr. 92/2021, de numirea polițiștilor locali 
ce desfășoară activitatea de protecția mediului și de separarea competențelor acestora de competențele 
polițiștilor locali cu atribuții în disciplină în construcții și afișaj stradal, precum și de faptul că, potrivit 
HG nr. 1332/2010, toate aceste structuri trebuie să se afle în subordinea, coordonarea și conducerea 
directă a directă a șefului poliției locale. 

 Serviciul Disciplina in constructii, Activitate comercială şi Protecţia mediului era condus de un  
sef serviciu, având în subordine 2 birouri, conduse de câte 1 şef birou: 

 -Biroul Disciplina in construcţii, Afişaj stradal şi Protecţia mediului compus din şef birou şi 20 
poliţişti locali (în cadrul biroului existând un polițist local ce avea și atribuții de mediu, pe lângă 
celelalte atribuții specifice); 

 -Biroul Activitate comercială compus din şef birou şi 8 poliţişti locali. 
 Noua structură -Serviciul Disciplina in constructii şi Afişaj stradal, se obţine prin transformarea 

Biroului Disciplina in construcţii, Afişaj stradal şi Protecţia Mediului în Serviciul Disciplină în 
constructii şi Afişaj stradal compusă din 1 şef serviciu şi 18 poliţişti locali. 

 Numărul de 20 poliţişti locali repartizați fostului Birou Disciplina in construcţii, Afişaj stradal 
şi Protecţia mediului, se reduce la 18 poliţişti locali cu care va funcționa noul Serviciu Disciplină in 
construcții şi Afişaj stradal, având în vedere următoarele: 

 -se desfiinţează postul de şef birou al fostului Birou Disciplina în construcţii Afişaj stradal şi 
Protecţia Mediului, post vacant;  

 -se desfiinţează postul de poliţist local clasa I, gradul profesional superior, vacant; 
 -se muta cu post cu tot un poliţişt local cu atribuţii de protecţia mediului în cadrul 

Compartimentului de Protecţia mediului, înființat. 
 Cele 3 posturi vacante de poliţist local clasa I, gradul profesional principal, existente în cadrul 

Serviciului Disciplină in constructii şi Afişaj stradal, se transformă in posturi de poliţist local clasa I, 
gradul profesional asistent, astfel că, având în vedere și postul existent vacant de  politist local, clasa I, 
gradul profesional asistent, în cadrul Serviciului Disciplină in constructii şi Afişaj stradal vor fi 4 
posturi vacante de politist local, clasa I, gradul profesional asistent. 



  

Şeful Serviciului Disciplina in constructii, Activitate comercială şi Protecţia mediului este numit 
in funcţia de Sef Serviciu Disciplina in construcţii şi Afişaj stradal in conformitate cu prevederile art 
518 alin. (1), lit. a) şi lit b), cu respectarea prevederilor art 518 alin. (2) din Ordonanța  de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Funcţionarii publici de executie cu atribuții în domeniul disciplină în construcții și afișaj stradal 
(art. 8 din Legea nr. 155/2010 republicată, a poliției locale) –  cei 18 poliţişti locali ce fac parte din 
Serviciul Disciplină in constructii şi Afişaj stradal,vor fi numiti in noile funcţii publice in temeiul art 
518 alin (1) lit a din Ordonanța  de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, cu respectarea art 518 alin (2) din același act normativ.  

 
 2).Biroul Activitate comerciala işi schimbă denumirea în Biroul Activitate şi Control 

comercial, păstrându-şi structura (1 şef birou şi 8 poliţşti locali), trecând în subordinea directă a șefului 
Poliției Locale, conform prevederilor art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru de organizare și funcționare al poliției locale. 

 Şeful Biroului Activitate comercială este numit în funcţia de şef Birou Activitate şi Control 
comercial, in conformitate cu prevederile art 518 alin. (1), lit. c) cu respectarea prevederilor art. 518, 
alin. (2) din Ordonanța  de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 Funcţionarii publici de executie cu atribuții în domeniul activitate și control comercial (art. 10 
din Legea nr. 155/2010 republicată, a poliției locale) – cei 8 poliţişti locali, vor fi numiti in noile 
funcţii publice in temeiul art. 518 alin. (1) lit. a) din Ordonanța  de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea art 518 alin. (2) 
din același act normativ. 

 
3).Se înfiinţează structura de protecție a mediului, în subordinea directă a șefului Poliției 

Locale, conform prevederilor art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru de organizare și funcționare al poliției locale, la nivelul Poliției Locale a 
Municipiului Craiova funcționând ca Compartimentul de Protectia mediului, astfel: 

 -se mută un poliţist local (cu post cu tot) ce avea și atribuţii de protecţia mediului, cuprins în 
fostul Birou Disciplina in construcţii, Afişaj stradal şi Protecţia mediului, in Compartimentul de 
Protecţia mediului; 

 -se înfiintează 2 posturi de poliţist local, clasa I, gradul profesional debutant. 
 

 4).Serviciul Circulaţie pe drumurile publice nu işi modifică structura, ci doar natura posturilor 
vacante. 

 Posturile vacante de poliţist local, clasa I, gradul profesional asistent şi poliţist local, clasa I, 
gradul profesional superior, din cadrul Biroului Circulație, se transformă în poliţist local, clasa I, 
gradul profesional debutant, în cadrul aceluiași birou. 

 
 5).Structura ce asigură activitatea de ordine și siguranță publică pe toată raza municipiului 

Craiova, este formată din 6 Servicii de ordine şi liniste publică (ce funcționează în toate cartierele 
municipiului Craiova, similar secțiilor Poliției Municipiului Craiova și pe aceleași teritorii de 
competență) şi un Serviciu de Transport bunuri și valori. 

 Modificările în cadrul acestui structuri de ordine publică constau în transformarea tuturor 
posturilor vacante în posturi de poliţist local, clasa I, gradul profesional debutant, precum și în mutarea 
posturilor vacante între serviciile de ordine publică, în vederea acoperirii numărului necesar de polițiști 



  

locali, raportat la situația operativă de pe fiecare teritoriu de competență al acestora și pentru a 
desfășura activitatea în condiții optime. 

 Astfel: 
 -se desfinţează postul vacant de poliţist local, clasa a III a, gradul profesional superior, din 

cadrul serviciului Ordine şi Liniste publică Romanesti; 
 -se desfinţează postul vacant de poliţist local, clasa I, gradul profesional asistent, din cadrul 

serviciului Ordine şi Liniste publică Unirii; 
 -se desfinţează postul vacant de poliţist local, clasa a III a, gradul profesional superior, din 

cadrul serviciului Transport valori şi Ordine Publică; 
 -se infiinţează 3 posturi de poliţist local, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul 

serviciului Ordine şi Linişte Publică Craioviţa; 
 -postul vacant din cadrul Serviciului Ordine şi Linişte Publică Craiovita, de poliţist local, clasa 

III, gradul profesional superior, se transformă în poliţist local, clasa I, gradul profesional debutant. 
 -postul vacant din cadrul Serviciului Ordine şi Linişte Publică Rovine, de poliţist local, clasa I, 

gradul profesional superior, se transformă în poliţist local, clasa I, gradul profesional debutant. 
 -postul vacant din cadrul Serviciului Ordine şi Linişte Publică Valea Rosie, de poliţist local, 

clasa III, gradul profesional superior, se transformă in poliţist local, clasa I, gradul profesional 
debutant. 

 Transformarea 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, se face in conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 De asemenea, pentru o mai bună și eficientă cooperare între serviciile de ordine publică, pe de 
o parte, și între serviciile de ordine publică și celelalte structuri operative ce funcționează la nivelul 
Poliției Locale, pe de altă parte, coroborat cu faptul că zona centrală unde acționează Serviciul Ordine 
Publică ”Unirii”, prezintă cea mai aglomerată zonă, cea mai expusă, unde se desfășoară majoritatea 
evenimentelor programate și cele neprevăzute, raportat și la faptul că are cea mai mare zonă teritorială, 
Serviciul Ordine şi Liniste Publică ”Unirii” rămâne in subordinea directă a Directorului executiv, iar 
celelalte cinci servicii de ordine şi liniste publică şi Serviciul Transport valori vor funcționa în 
subordinea Directorului executiv adjunct. 

 
Structura celorlalte servicii şi birouri rămâne neschimbată . 
 
Potrivit art. 402 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, autorităţile şi instituţiile 

publice au obligaţia de a solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici avizul privind funcţiile 
publice prevăzute la art. 385, alin.1 şi 2, respectiv funcțiile publice de stat si funcțiile publice 
teritoriale. Întrucât functiile publice stabilite în cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, sunt 
funcții publice locale și nu se încadrează în prevederile art. 385, alin.1 si 2, nu este necesară solicitarea 
avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

Fată de cele expuse şi având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 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, Legii nr. 53/2003 
– Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 155/2010 – Legea 
Poliţiei Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului României 
nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, 



  

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, propunem Consiliului 
Local al Municipiului Craiova aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale a 
Municipiului Craiova, conform anexelor 1 şi 2 la prezentul raport. 

 
 
 
 
 
 
 

ŞEF SERVICIU, Întocmit, 
CAMELIA-NICOLETA FLOREA 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi 
legalitatea in solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data: 11.01.2022 
Semnătura: 

MIRELA-ANDREEA JIANU 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 

Data:11.01.2022 
Semnătura: 

 



 

ANEXA 1 la H.C.L. 

nr._____/2022 

 



Primaria Municipiului Craiova

la H.C.L. Nr________/2022

Nr. 

crt. Nume Prenume de conducere de executie de cond. de executie

1

director 

executiv I S

2

director 

executiv adjunct I S

3 sef serviciu I S

4 politist local I asistent S

5 politist local I asistent S

6 politist local I superior S

7 politist local I superior S

8 politist local I asistent S

9 politist local I asistent S

10 politist local I superior S

11 politist local I asistent S

12 politist local I principal S
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Functia contractuala

Consiliul Local al Municipiului Craiova

ANEXA II

STATUL DE FUNCTII
AL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA
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13 politist local I asistent S

14 politist local I principal S

15 politist local I superior S

16 politist local I superior S

17 politist local I superior S

18 politist local I superior S

19 politist local I superior S

20 politist local I superior S

21 politist local III superior M

22 politist local I superior S

23 politist local I superior S

24 politist local I asistent S

25 politist local I superior S

26 sef serviciu I S

27 politist local I principal S

28 politist local I superior S

29 politist local I superior S

30 politist local III superior M

31 politist local I superior S

32 politist local I superior S

33 politist local III superior M

34 politist local I superior S

35 politist local III superior M

36 politist local III superior M

37 politist local I superior S

38 politist local I asistent S

39 politist local I asistent S

40 politist local I superior S

41 politist local I superior S

42 politist local I superior S

43 politist local I asistent S

44 politist local III superior M

45 politist local III superior M

46 politist local I superior S

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ ROMANEȘTI
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47 politist local III superior M

48 politist local I superior S

49 politist local III superior M

50 politist local I superior S

51 politist local I superior S

52 politist local III superior M

53 politist local I superior S

54 politist local I superior S

55 politist local I superior S

56 politist local I superior S

57 politist local III superior M

58 politist local I superior S

59 politist local I asistent S

60 politist local I superior S

61 politist local III superior M

62 politist local III superior M

63 politist local I asistent S

64 politist local I superior S

65 politist local III superior M

66 politist local I superior S

67 politist local III superior M

68 politist local I superior S

69 politist local I superior S

70 politist local I asistent S

71 politist local III superior M

72 politist local I asistent S

73 sef serviciu I S

74 politist local I principal S

75 politist local I superior S

76 politist local I superior S

77 politist local III superior M

78 politist local I superior S

79 politist local I superior S

80 politist local I superior S

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ CRAIOVIȚA
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81 politist local I superior S

82 politist local III superior M

83 politist local I superior S

84 politist local I principal S

85 politist local I superior S

86 politist local I superior S

87 politist local III superior M

88 politist local I superior S

89 politist local I principal S

90 politist local I superior S

91 politist local III superior M

92 politist local I superior S

93 vacant politist local I debutant S
94 vacant politist local I debutant S
95 vacant politist local I debutant S
96 vacant politist local I debutant S

97 vacant sef serviciu I S

98 politist local I superior S

99 politist local I superior S

100 politist local I superior S

101 politist local I superior S

102 politist local I superior S

103 politist local I superior S

104 politist local III superior M

105 politist local III superior M

106 politist local III superior M

107 politist local I superior S

108 politist local I superior S

109 politist local III superior M

110 politist local I superior S

111 politist local I superior S

112 politist local I superior S

113 politist local I superior S

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ ROVINE
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114 politist local I superior S

115 politist local I superior S

116 politist local I superior S

117 politist local I asistent S

118 politist local I superior S

119 politist local I superior S

120 vacant politist local I debutant S

121 sef serviciu I S

122 politist local I superior S

123 politist local I superior S

124 politist local I superior S

125 politist local III superior M

126 politist local I superior S

127 politist local I superior S

128 politist local III superior M

129 politist local III superior M

130 politist local I superior S

131 politist local I superior S

132 politist local I superior S

133 politist local III superior M

134 politist local III superior M

135 politist local III superior M

136 politist local I asistent S

137 politist local I superior S

138 politist local III superior M

139 politist local III superior M

140 politist local I asistent S

141 politist local I superior S

142 vacant politist local I debutant S

143 sef serviciu I S

144 politist local I superior S

145 politist local I superior S

146 politist local I superior S

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ UNIRII

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ VALEA ROȘIE

Page 5



147 politist local III superior M

148 politist local III superior M

149 politist local I superior S

150 politist local I asistent S

151 politist local I superior S

152 politist local I superior S

153 politist local III superior M

154 politist local III superior M

155 politist local I superior S

156 politist local III superior M

157 politist local I superior S

158 politist local I superior S

159 politist local III superior M

160 politist local I superior S

161 politist local III superior M

162 politist local III superior M

163 politist local II asistent SSD

164 politist local I principal S

165 politist local I superior S

166 politist local I superior S

167 politist local I principal S

168 politist local I superior S

169 politist local III superior M

170 politist local I superior S

171 politist local I superior S

172 politist local I superior S

173 politist local I superior S

174 sef serviciu I S

175 politist local I superior S

176 politist local I superior S

177 politist local III superior M

178 politist local I asistent S

179 politist local III superior M

180 politist local I superior S

SERVICIUL TRANSPORT VALORI ȘI ORDINE PUBLICĂ

Page 6



181 politist local III superior M

182 politist local III superior M

183 sef serviciu I S

184 politist local I superior S

185 politist local I superior S

186 politist local I superior S

187 politist local I superior S

188 politist local I superior S

189 politist local I superior S

190 politist local I superior S

191 politist local I superior S

192 politist local I superior S

193 politist local I superior S

194 politist local III superior M

195 politist local I superior S

196 politist local I superior S

197 politist local III superior M

198 vacant politist local I asistent S
199 vacant politist local I asistent S
200 vacant politist local I asistent S
201 vacant politist local I asistent S

202 sef serviciu I S

203 sef birou I S

204 politist local I superior S

205 politist local I principal S

206 politist local I superior S

207 politist local III superior M

208 politist local III superior M

209 politist local I superior S

210 politist local III superior M

211 politist local I superior S

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCȚII  ŞI AFIȘAJ STRADAL

SERVICIUL CIRCULATIE PE DRUMURILE PUBLICE

BIROUL CIRCULAȚIE
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212 politist local I superior S

213 politist local I asistent S

214 politist local I superior S

215 politist local I superior S

216 politist local III superior M

217 politist local I superior S

218 politist local I superior S

219 politist local III superior M

220 politist local I principal S

221 politist local I asistent S

222 politist local I superior S

223 politist local I superior S

224 politist local I superior S

225 politist local I superior S

226 politist local III superior M

227 politist local I superior S

228 politist local III superior M

229 politist local I principal S

230 politist local III superior M

231 politist local I superior S

232 politist local I superior S

233 politist local III superior M

234 politist local I asistent S

235 politist local I superior S

236 politist local I superior S

237 politist local I superior S

238 politist local I superior S

239 politist local I superior S

240 politist local I superior S

241 politist local I asistent S

242 politist local III superior M

243 politist local I superior S

244 vacant politist local I debutant S
245 vacant politist local I debutant S

BIROUL SUPRAVEGHERE VIDEO ORDINE PUBLICA SI CIRCULATIE
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246 sef birou I S

247 politist local I principal S

248 politist local I superior S

249 politist local I superior S

250 politist local I asistent S

251 politist local I superior S

252 politist local I superior S

253 politist local I superior S

254 politist local I superior S

255 politist local I superior S

256 politist local I superior S

257 sef birou I S

258 politist local I superior S

259 politist local I superior S

260 politist local I principal S

261 politist local I superior S

262 politist local I superior S

263 politist local I superior S

264 politist local I superior S

265 politist local I superior S

266 politist local I superior S

267 vacant politist local I debutant S
268 vacant politist local I debutant S

269 sef serviciu I S

270 consilier I superior S

271 consilier I superior S

272 consilier I asistent S

273 consilier I superior S

274 vacant consilier I principal S
275 vacant consilier I superior S
276 muncitor I M

BIROUL ACTIVITATE ŞI CONTROL COMERCIAL

COMPARTIMENTUL DE PROTECŢIA MEDIULUI

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE SI CONTROL  MANAGERIAL INTERN

SERVICIUL RESURSE UMANE , PROTECTIA MUNCII SI SITUATII DE URGENTA

Page 9



277 sef serviciu I S

278 consilier I superior S

279 consilier I superior S

280 consilier I superior S

281 referent III superior M

282 vacant consilier I superior S
283 vacant consilier I superior S
284 vacant consilier I superior S

285 sef serviciu I S

286

consilier achizitii 

publice I superior S

287

consilier achizitii 

publice I superior S

288

consilier achizitii 

publice I superior S

289 politist local I asistent S

290 sofer M

291 sofer M

292 muncitor I M

293 sef serviciu I S

294 politist local III superior M

295 politist local I asistent S

296 politist local III superior M

297 politist local III superior M

298 politist local I superior S

299 politist local I superior S

300 politist local I asistent S

301 sef serviciu I S

302 consilier juridic I superior S

303 politist local I superior S

304 consilier juridic I principal S

SERVICIUL CONTENCIOS JURIDIC , PROCESARE CONTRAVENȚII SI ARHIVA

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE , LOGISTICA SI ADMINISTRATIV

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL, CIRCUITUL DOCUMENTELOR SI ACCES PERSOANE
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305 politist local I asistent S

306 politist local I asistent S

307 politist local I superior S

308 secretar M

309 sef serviciu I S

310 politist local I superior S

311 politist local I superior S

312 politist local I superior S

313 politist local I asistent S

314 politist local III superior M

315 politist local I superior S

316 politist local I superior S

OCUPATE VACANTE

291 20

19 1

NR.TOTAL FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE 272 19

NR.TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0 0

NR. TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE DE EXECUTIE 5 0

296 20

291

0

5

NR. TOTAL FUNCTII 316

SERVICIUL SISTEME INFORMATICE , DISPECERAT ȘI EVIDENȚA PERSOANELOR

PREVAZUTE

NR. TOTAL FUNCTII PUBLICE 311

NR. TOTAL FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE 20
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MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 7403/ 13.01.2022 

RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

-Referatul de aprobare  nr. 3118/06.01.2022, 

-Raportul nr. 5917/11.01.2022 intocmit de Serviciul Resurse Umane privind aprobarea 
organigramei și statului de funcţii ale Politiei Locale a municipiului Craiova, 

-Legea 155/2010- Legea Politiei Locale, HG 1332/2010- privind aprobarea Regulamentului-cadru 
de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, OUG 63/2010 pentru modificarea si completarea 
Legii 273/2006 privind Finantele Publice Locale, Legea nr. 53/2003, republicată – Codul Muncii, 
cu modificările şi completările ulterioare, OUG 92/2021privind regimul deseurilor, OUG 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,adresa nr. 78536/2021, 
înregistrată la Primaria Municipiului Craiova sub nr. 239128/2021 si nota de fundamentare nr. 
77945/2021, 

- Prevederile art. 129 alin.2 lit.a coroborat cu alin. 3 lit c, art. 196 alin.1 lit a  din Ordonanţa de 
urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

-Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic,  

 

AVIZAM FAVORABIL 

propunerea Serviciul Resurse Umane privind aprobarea organigramei și statului de funcţii 
ale Politiei Locale a municipiului Craiova si incetarea efectelor HCL 189/2021. 

 

 

 Director Executiv,                                              Intocmit, 

          Ovidiu Mischianu                     Cons.jur.Lia Martha Toncea 
 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                                                                         
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              
                    Semnatura:                                                                                                        Semnatura:  
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