
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 PROIECT 
 
 

           HOTĂRÂREA NR.____ 
privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale Craiova, 

pentru anul 2014 
 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 13.11.2014; 
 Având în vedere raportul nr.162439/2014 întocmit de Serviciul Resurse Umane 
prin care se propune modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale 
Craiova, pentru anul 2014;  
 În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, 
modificată şi completată, Legii nr.155/2010 privind Poliţia Locală, Hotărârii 
Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 
funcţionare a Poliţiei Locale, 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 şi Legii nr.188/1999 privind statutul 
funcţionarilor publici, republicată, modificată şi completată; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1, art.61 alin.2 şi 
art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 
         
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale 

Craiova, pentru anul 2014, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.228/2014. 

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

 
 

          INIŢIATOR,   AVIZAT, 
             PRIMAR,    SECRETAR, 
 Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 



  

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr. 162439/07.11.2014 
 PRIMAR, 

LIA-OLGUŢA VASILESCU 
 

RAPORT 
privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Poliţiei Locale a Municipiului Craiova pentru anul 2014 

 
 În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. a şi alin. 3 lit. b din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, consiliul local „exercită următoarele categorii de atribuţii: 
atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale 
instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor 
autonome de interes local”, aprobând „în condiţiile legii, la propunerea primarului, 
înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, 
ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul 
de funcţii ale regiilor autonome de interes local”. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 228/2014 au fost 
aprobate organigrama şi statul de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, 
pentru anul 2014, pentru un număr de 311 posturi. 
 Prin adresa nr. 20584/07.11.2014, transmisă Consiliului Local al municipiului 
Craiova şi înregistrată sub nr. 307/2014, instituţia publică în cauză a înaintat 
propunerea de modificare a organigramei şi statului de funcţii pentru anul 2014. 
 Conform notei de fundamentare transmise, pentru anul 2014, Poliţia Locală a 
Municipiului Craiova propune transformarea funcţiei publice vacante de poliţist local, 
clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Ordine şi Linişte Publică 
Brazdă în funcţia publică de poliţist local, clasa I, grad profesional principal şi mutarea 
acesteia în cadrul Serviciului Ordine şi Linişte Publică Unirii, în conformitate cu 
prevederile art. 107 alin. 2 lit. b din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
 Potrivit notei de fundamentare, propunerea se întemeiază pe faptul că se impune 
punerea în executare a sentinţei nr. 629/11.02.2014 pronunţată de Tribunalul Dolj, 
definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 5813/02.10.2014 a Curţii de Apel Craiova – 
Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, prin care a fost anulată în parte decizia nr. 
1343/17.04.2013, emisă de către Poliţia Locală a Municipiului Craiova, şi s-a dispus 
înlocuirea sancţiunii disciplinare aplicate a destituirii din funcţia publică de poliţist 
local cu sancţiunea diminuării drepturilor băneşti pentru funcţia deţinută cu 10% pe o 
perioadă de 3 luni.   
 Având în vedere cele expuse mai sus, propunem Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, 
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 



  

188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare, Legii nr. 155/2010 privind Poliţia locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 53/2003, republicată – Codul Muncii, 
cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei 
Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2014, conform anexelor 1 şi 2 la prezentul 
raport şi, pe cale de consecinţă, modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 228/2014. 
 
 

ŞEF SERVICIU, 
Petru-Alexandru Dumitrescu 

 
 
 

VIZAT PENTRU LEGALITATE, 
cons. jur. Floricica Boangiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.P.A. 2 ex.      
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