
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 

                                                                                   PROIECT 
 
 

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

Municipiului Craiova, pentru anul 2015 
 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.04.2015; 
 Având în vedere raportul nr.61354/2015 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin 
care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale a 
Municipiului Craiova, pentru anul 2015;  
 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, Legii nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor 
publici, republicată, modificată şi completată şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pecum şi alte măsuri; 
 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 organigrama şi statul de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului 

Craiova, pentru anul 2015, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. 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. 
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RAPORT 
                   privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, 

pentru anul 2015 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. a şi alin. 3 lit. b din Legea nr. 215/2001 
republicată privind administraţia publică locală, 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” şi “aprobă  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”. 

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 si personalului Poliţiei Comunitare, precum şi 
ale structurilor din aparatul de specialitate al primarului, responsabil cu controlul privind disciplina în 
construcţii, protecţia mediului şi comerţ (16 posturi). 

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 228/2014 au fost aprobate 
organigrama şi statul de funcţii ale Poliţiei Locale a municipiului Craiova, modificată ulterior prin 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 587/2014. 

Potrivit documentaţiei nr. 7275/2015 şi înregistrată sub nr. 53040/2015, Poliţia Locală a 
Municipiului Craiova a înaintat propunerea privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru 
anul 2015. Raportat la structura actuală, se propune trecerea Compartimentului Protecţia Mediului în 
directă subordonare a directorului executiv. De asemenea, se menţine acelaşi număr de posturi din anul 
2014, respectiv 311, dispuse astfel: 

- 306 funcţii publice, din care 22 funcţii publice de conducere şi 284 funcţii publice de execuţie; 
- 5 funcţii contractuale de execuţie. 
În conformitate cu art. XIII din O.U.G. nr. 2/2015, „numărul maxim de posturi stabilit pentru 

anul 2014, potrivit punctului 1 din procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot 
fi încadrate la nivelul unităţilor/subunităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia celor din 
cadrul capitolelor bugetare "Învăţământ" şi "Asigurări şi asistenţă socială", finanţate din 
bugetele locale, precum şi din capitolul bugetar "Sănătate", indiferent de sursa de finanţare, 
prevăzută în anexa la ordonanţa de urgenţă, se menţine până la 31 decembrie 2015”. 

Având în vedere prevederile 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, Legii nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, 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 şi Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale Poliţiei Locale a municipiului Craiova pentru anul 2015, conform anexelor 1 şi 2 
la prezentul raport. 

 
 
 
 

SEF SERVICIU, 
    PETRU-ALEXANDRU DUMITRESCU 

ÎNTOCMIT, 
ANA URSU 

 
 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
c.j. FLORICICA BOANGIU 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




























