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ROMÂNIA 

JUDEȚUL TIMIȘ 

MUNICIPIUL TIMIȘOARA 

DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE 

NR. 6127/12.08.2019                         

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții  

pentru Direcția Poliției Locale Timișoara   

 

 

Având în vedere expunerea de motive nr. 6126 din 12.08.2019 a Direcției Poliției Locale și 

Proiectul de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru 

Direcția Poliției Locale Timișoara prin care se propune modificarea și aprobarea Organigramei și 

Statului de funcții; 

Facem următoarele precizări:  

În prezent Organigrama Direcției Poliţiei Locale Timişoara este aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 499/24.10.2018 iar Statul de funcții este aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local nr. 280/21.05.2019. 

Organigrama reflectă ierarhizarea compartimentelor, subordonarea ierarhică directă față de 

managementul instituției, urmărindu-se asigurarea funcționalității instituției, precum și creșterea 

eficienței și eficacității compartimentelor de specialitate.  

Modificarea Organigramei și Statului de funcții se impun datorită dinamicii cadrului 

legislativ și al complexității activităților desfășurate de către structurile instituției în baza 

prerogativelor conferite de lege Poliției Locale. 

În vederea eficientizării activității instituției, a reducerii cheltuielilor de personal și ținând 

cont de prevederile art. 409, alin. (1) și alin. (3), lit. b) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ, propunem transformarea a două funcții publice vacante, după cum urmează: 

 funcția publică vacantă de polițist local, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul 

Biroului Monitorizare Video, ID 427532, se desființează și se înființează un post vacant de 

polițist local, clasa III, grad profesional asistent, la Biroul Monitorizare Video.  

 funcția publică vacantă de polițist local, clasa III, gradul profesional superior, la Biroul 

Ordine Publică și Intervenție Rapidă, ID 395455 se desființează și se înființează un post 

vacant de polițist local, clasa III, gradul profesional asistent, în cadrul Biroului Ordine 

Publică și Intervenție Rapidă. 

În vederea creșterii eficienței activității de menținere a ordinii publice, a creșterii gradului de 

reacție în prevenirea și combaterea fenomenului contravențional și infracțional pe raza de 

competență și la solicitarea comunității locale se impune cresterea numărului de polițiști locali din 

cadrul instituției pentru asigurarea unui climat de siguranță al cetățenilor la nivelul municipiului 
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Timișoara, îndeosebi a siguranței în școli și în imediata apropiere a unităților de învățământ, cu 

încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit conform O.U.G. nr. 63/2010.   

În prezent Direcția Poliției Locale Timișoara are prevăzut în statul de funcții 10 posturi de 

natură contractuală, ce desfășoară activități cu caracter special care implică exercitarea 

prerogativelor de putere publică, prevăzute la art. 370, alin. (3), lit. e): 

”e) activităţi de specialitate şi de asigurare a suportului necesar apărării drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea 

infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice” 

În baza art. 370, alin. (4), art.406 și art. 407 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ, propunem stabilirea celor 10 posturi de natură contractuală din cadrul Serviciului 

Pază Obiective, ca funcții publice, în condițiile legii. 

Cele 10 funcții contractuale se stabilesc ca funcții publice de polițist local, clasa III, gradul 

profesional asistent, în cadrul Biroului Ordine Publică și Intervenție Rapidă, în condițiile art. 406 și 

art. 407 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, întrucât fișa postului a fost completată cu atribuții prevăzute 

la art. 370, alin. (3), lit. e) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ.   

Menționăm că cei 10 angajați care ocupă posturile de natură contractuală de agenți de 

securitate (guarzi) ce desfășoară activități cu caracter special care implică exercitarea prerogativelor 

de putere publică îndeplinesc condițiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465, alin. 

(1) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ precum și condiţiile de vechime în 

specialitatea studiilor corespunzătoare clasei şi gradului profesional ale funcţiei publice. 

Numirea în funcția publică de polițist local, clasa III, gradul profesional asistent se face cu 

respectarea prevederilor art. 465, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ.  

Drepturile salariale ale persoanelor care vor ocupa noile funcţii publice în condiţiile 

enumerate mai sus, se stabilesc potrivit salarizării funcţiilor publice în care au fost numiți, respectiv 

conform prevederilor art.3, alin. (1) și (4), art. 10, art. 11, alin. (1) - (4), art. 25, art. 35, art. 37, alin. 

(1) – (2) coroborat cu art.39, alin. (1) din Legea nr. 153/28.06.2017, lege-cadru privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice coroborat cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Timișoara nr. 549 din 20.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul 

Direcției Poliției Locale Timișoara, începând cu data de 01.01.2018, conform O.U.G. nr. 

79/08.11.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

Prin stabilirea celor 10 posturi de natură contractuală din cadrul Serviciului Pază Obiective 

ca funcții publice, Serviciul Pază Obiective va funcționa cu un număr de 40 de posturi (funcții 

contractuale) iar Biroul Ordine Publică și Intervenție Rapidă va avea un număr de 127 posturi de 

polițist local (funcții publice specifice).  

 În prezent, în Organigrama instituției Compartimentul Achiziții Publice funcționează cu un 

număr de 2 funcționari publici (1 post de consilier, clasa I, gradul profesional principal – ID 435874 
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și 1 post de consilier, clasa I, gradul profesional superior – ID 395412) care desfășoară activități de 

achiziție publică în proporție mai mare de 50% 

În baza art. 392, alin. (1) și art. 610, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ, 

” art. 610  (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia ca în termen de maximum 120 de zile 

de la data intrării în vigoare a titlului II al părţii a VI-a să stabilească funcţia publică/funcţiile 

publice de execuţie de consilier achiziţii publice prin schimbarea denumirii funcţiilor publice de 

execuţie care au în atribuţiile postului activităţi de achiziţie publică mai mult de 50% sau prin 

transformarea ori înfiinţarea unei/unor funcţii publice de consilier achiziţii publice în situaţia în 

care nu există funcţii publice de execuţie cu atribuţii aferente activităţii de achiziţii publice mai 

mult de 50%.” , 

propunem stabilirea a două funcții publice de execuție de consilier achiziții publice, prin 

schimbarea denumirii celor două funcții publice de execuție de consilier din cadrul 

Compartimentului Achiziții Publice, care au în atribuţiile postului activităţi de achiziţie publică mai 

mult de 50%. 

Menționăm că modificările propuse nu impun creșterea numărului de posturi în organigrama 

instituției. 

Având în vedere aspectele prezentate, propunem modificarea și aprobarea Organigramei și 

Statului de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara, conform anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la 

proiectul de hotărâre. 

Ținând cont de prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de 

hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Direcția Poliției 

Locale Timișoara îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării consiliului local. 

 

 

           p. Director Executiv,                                           

        Jr. Ec. DOREL COJAN                                              

              

 

 

     Șef Serviciu Resurse Umane, 

                Jr. IOAN HADA  

   

 

 

            Șef Serviciu Juridic, 

           Jr. MARIN BLAJIN 

 

 

 

                     Consilier, 

              VIOLETA ROBU 


