
 

 

 

 

 

 

 

             
 H O T A R A R E 

privind reorganizarea Compartimentului Politiei comunitare ca structura de Politie locala, compartiment 

functional in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Prundu Birgaului   

 

 Consiliul Local al comunei Prundu Bargaului,judetul Bistrita Nasaud 

 Avind in vedere : 

-           expunerea de motive intocmita de catre dl Avram Ilie -Primarul comunei Prundu Bargaului  

inregistrata sub nr. 1706/21.03.2011; 

 - raportul viceprimarului inregistrat sub nr 1707/21.03.2011; 

- raportul  favorabil comisiei buget finante   inregistrat sub nr 1708/2011 

- raportul favorabil  comisieie de administratie publica,juridical si amenajarea teritoriului inregistrat 

sub nr 1709/2011 

- procesul verbal de afisare a proiectului de hotarare ,inregistrat sub nr 960/21.02.2011 

 - prevederile art. 3 si 4 din legea nr. 155/20110 privind Politia locala ; 

 - prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr 1332/20101 privind aprobarea Regulamentului cadru 

de organizare si functionare a politiei locale; 

 - prevederile hotaraii Consiliului local nr1/12.02.2011 privind aprobarea bugetului de venituri si 

cheltuieli al comunei Prundu Birgaului pe  anul 2011; 

 - prevederile Hotararii  Consiliului Local nr.22/3.08.2010 privind organigrama si statul de functii 

pentru demnitarii publici, functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului 

comunei Prundu Birgaului 

 - avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici Biucuresti  nr. 871156/30.03.2011 inregistrat la 

Primaria comunei Prundu Birgaului  sub nr 1212/31.03.2011 

-    prevederile  art.2 si 6 alin 1 si 2  din legea nr.52/2003  privind transparenta decizionala in administratia  

publica ; 

In temeiul prevederilor  art.36 alin (1) , alin (2)  lit”a”,alin (3) lit.” b”   precum si art. 45 ,din Legea nr.  

215/2001 republicata,privind administratia publica locala, 

    HOTARASTE: 

 

      Art.1-   Se aproba reorganizarea compartimentului politiei comunitare ca structura de Politie locala , 

compartiment functional in cadrul apartului de specilalitate al primarului comunei Prundu Birgaului , incepand cu 

data de 01.01.2011. 

Art.2  Se aproba Statul de functii pentru compartimentul Politiei locale  din cadrul apartului de specilalitate 

al primarului comunei Prundu Birgaului. 

Art.3  Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al compartimentului Politiei locale  din cadrul 

apartului de specilalitate al primarului comunei Prundu Birgaului.,conform anexei nr 2 , care face parte integranta 

din prezenta hotarare. 

Art.4.   Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Prundu Bargaului . 

Art.5  Prezenta va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei  

Art.6 Prezenta hotarare se adopta  cu  13  voturi “pentru”, X    voturi “impotriva” X abtineri din cei 15 

consilieri care compun Consiliul Local  

Art.7   Prezenta hotarare se comunica  prin grija secretariatului Consiliului Local Prundu Birgaului catre:  

-  Primarul comunei Prundu Birgaului 

Compartimentul financiar contabil 

Institutia Prefectului judetului Bistrita Nasaud  

   Presedinte de sedinta 

   Krestel Andrei  
Nr.  7 /2011                                                                              Contrasemneaza  

                                                                                                                                 Secretar 

                            Capota Virginia  
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ROMANIA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

PRUNDU BARGAULUI 

   JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

Tel:0263-265009 

Fax:0263-265011 

email:ppb@primariaprundu b.ro 

nr 1706/21.03.2011    

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind reorganizarea Compartimentului Politiei comunitare ca structura de Politie locala, 

compartiment functional in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Prundu 

Birgaului 

 

 

 

 

 

Subsemnatul Avram Ilie-primarul comunei Prundu Birgaului 

Avand in vedere: 

 -prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr 1332/20101 privind aprobarea Regulamentului cadru de 

organizare si functionare a politiei locale; 

 - prevederile hotaraii Consiliului local nr1/12.02.2011 privind aprobarea bugetului de venituri si 

cheltuieli al comunei Prundu Birgaului pe  anul 2011; 

 - prevederile Hotararii  Consiliului Local nr.22/3.08.2010 privind organigrama si statul de functii 

pentru demnitarii publici, functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului 

comunei Prundu Birgaului 

 -demersurile facute la Agentia Nationala a Functionarilor Publici Bucuresti  

 Propun spre aprobare Consiliului Local al comunei prundu Birgaului proiectul de hotarare  privind 

reorganizarea Compartimentului Politiei comunitare ca structura de Politie locala, compartiment functional in cadrul  

aparatului de specialitate al primarului comunei Prundu Birgaului   

 

 

 

 

   primar 

   AVRAM ILIE 
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ROMANIA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

PRUNDU BARGAULUI 

   JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

Tel:0263-265009Fax:0263-265011 

email:ppb@primariaprundu b.ro   

         

H O T A R A R E 

modificarea si completarea  hotararii nr. 7/31.03.2011 privind reorganizarea 

compartimentului  politiei comunitare ca structura de politie locala, compatiment functional  in 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Prundu Birgaului 
 

 Consiliul Local al comunei Prundu Bargaului,judetul Bistrita Nasaud 

 Avind in vedere : 

 - adresa nr III B 6100/20.05.2011 a Institutiei Prefectului judetului Bistrita Nasaud avand ca obiect 

plangere prealabila cu privire la Hotararea nr7/2001  adoptata de catre Consiliul Local al comunei Prundu Birgaului , 

inregistrata la Primaria comunei sub nr .3072/1.06.2011  

-           expunerea de motive intocmita de catre dl Avram Ilie -Primarul comunei Prundu Bargaului  

inregistrata sub nr.3335/23.06. 2011; 

 - raportul viceprimarului inregistrat sub nr  3334/.2011; 

- raportul 3336/2011 comisiei de administratie publica,juridical si amenajarea teritoriului inregistrat 

sub nr 1709/2011 

- procesul verbal de afisare a proiectului de hotarare ,inregistrat sub nr 2915/23.05.2011 

 - prevederile art. 56, 57 si 58 din legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative  ptr 

elaborarea actelor normative 

  -OUG nr.63/30.06.2010  privnd modificare si completarea legii 273/2006 privind finantele pub;lice 

locale  precum si ptr stabilirea  unor masuri financiare  cu modificarile si cpompletarile ulterioare ; 

-    prevederile  art.2 si 6 alin 1 si 2  din legea nr.52/2003  privind transparenta decizionala in administratia  

publica ; 

In temeiul prevederilor  art.36 alin (1) , alin (2)  lit”a”,alin (3) lit.” b”   precum si art. 45 ,din Legea nr.  

215/2001 republicata,privind administratia publica locala, 

    HOTARASTE: 

 

Art.I  Se aproba modificarea art. 2 din hotararea  nr. 7/31.03.2011 privind reorganizarea 

compartimentului  politiei comunitare ca structura de politie locala, compatiment functional  in cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Prundu Birgaului ,care va avea urmatorul cuprins: 

 Art.2”  se aproba organigrama si statul de functii pentru compartimentul Politiei locale  din 

cadrul apartului de specilalitate al primarului comunei Prundu Birgaului. conform anexei nr. 1 care face parte 

integranta din prezenta hotarare”  

 Art.II  Celelalte articole  prevazute in hotararea Consiliului Local nr 7/2011 raman valabile  
Art.III.  Prevederile Hotararii Consiliului Local nr.12/28.04.2011 privind aprobarea organigramei si 

statului de functii al aparatului  de specialitate al primarului  comunei Prundu Birgaului  se modifica 

corespunzator . 

 Art.IV  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Prundu Bargaului .

 Art.V  Prezenta va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei  

Art.VI Prezenta hotarare se adopta  cu  14 voturi “pentru”, X voturi “impotriva” X abtineri din cei 15 

consilieri care compun Consiliul Local  

Art.VI   Prezenta hotarare se comunica  prin grija secretariatului Consiliului Local Prundu Birgaului catre:  

-  Primarul comunei Prundu Birgaului 

Compartimentul financiar contabil 

Institutia Prefectului judetului Bistrita Nasaud   

Presedinte de sedinta 

Greabu Gheorghe   

Nr.  _______                                                                                 Contrasemneaza 

Din ____________                                                                                  Secretar 

                                Capota Virginia  



Judetul Bistrita  Nasaud        anexa nr 1 la Hotararea Consiliului local al 

Consiliul Local Prundu Birgaului      comunei Prundu Birgaului nr._____/2011 

           Presedinte se sedinta 

 

             

 

     STAT DE FUNCTII 

Compartimentul Politie locala din cadrul apartului de specialitate al Primarului comunei Prundu Birgaului 

 

 

functia Studii Clasa Grad 

Professional 

Treapta 

De 

salarizare 

Nr de posturi Natura 

functiei ocupate vacante 

de conducere De executie 

 Politest local 

Functie publica 

S I Asistent 1 1 - Functie de 

executie 

 Politest local 

Disciplina in 

constructii 

Functie publica 

M III Superior 3 1 - Functie de 

executie 

 Agent de paza 

Contractual 

M - - 2 5 - Functie de 

executie 

 

 

Total posturi: 7 de executie  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Romania  

Judetul Bistrita Nasaud 

Primaria comunei Prundu Birgaului 

Nr.3334/23.06.2011 

 

 

 

RAPORT 

La proiectul de hotarare privind modificarea si completarea  hotararii nr. 7/31.03.2011 privind 

reorganizarea compartimentului  politiei comunitare ca structura de politie locala, compartiment functional  

in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Prundu Birgaului 
 

 

 

 Subsemnatul Vlad Ilie- viceprimarul comunei Prundu Birgaului judetul Bistrita Nasaud 

 Avand in vedere: 

  -  adresa nr III B 6100/20.05.2011 a Institutiei Prefectului judetului Bistrita Nasaud avand ca obiect 

plangere prealabila cu privire la Hotararea nr7/2001  adoptata de catre Consiliul Local al comunei Prundu Birgaului , 

inregistrata la Primria comunei sub nr .3072/1.06.2011  

  - legea nr.155/2010 a politiei locale ; 

  - HG nr.1332/2010  privind regulamentul cadru  de organizare si functionare a politiei locale ; 

  - OUG nr.63/30.06.2010  privind modificare si completarea legii 273/2006 privind finantele pub;lice 

locale  precum si ptr stabilirea  unor masuri financiare  cu modificarile si completarile ulterioare;  

  - depasirea nr. de politisti locali  cu 2 posturi asa dupa cum rezulta din plangerea prealabila a  

Prefecturii; 

   Propun:  modificarea  hotararii nr.7/31.03.2011  privind reorganizarea compartimentului  politiei  

comunitare ca structura de politie locala, compatiment functional  in cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Prundu Birgaului 
 

      

 

      viceprimar  

      Ilie Vlad  
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Romania  

Judetul Bistrita Nasaud 

Primaria comunei Prundu Birgaului 

Nr.3335/23.06.2011 

 

 

 

      EXPUNERE DEMOTIVE 

 

La proiectul de hotarare privind modificarea si completarea  hotararii nr. 7/31.03.2011 privind 

reorganizarea compartimentului  politiei comunitare ca structura de politie locala, compartiment functional  

in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Prundu Birgaului 
 

 

 

 

 Subsemnatul Avram Ilie iprimar al comunei Prundu Birgaului judetul Bistrita Nasaud 

 Avand in vedere:  

 - adresa nr III B 6100/20.05.2011 a Institutiei Prefectului judetului Bistrita Nasaud avand ca obiect plangere 

prealabila cu privire la Hotararea nr7/2001  adoptata de catre Consiliul Local al comunei Prundu Birgaului , 

inregistrata la Primaria comunei sub nr .3072/1.06.2011  

 - legea nr.155/2010 a politiei locale ; 

 - HG nr.1332/2010  privind regulamentul cadru  de organizare si functionare a politiei locale ; 

 - OUG nr.63/30.06.2010  privind modificare si completarea legii 273/2006 privind finantele pub;lice locale  

precum si ptr stabilirea  unor masuri financiare  cu modificarile si completarile ulterioare;  

 Propun Consiliului Local ,aprobarea poriectului de hotarare privind modificarea si completarea  hotararii  

nr. 7/31.03.2011 privind reorganizarea compartimentului  politiei comunitare ca structura de politie locala, 

compartiment functional  in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Prundu Birgaului 
 

 

 

      Primar 

           AVRAM ILIE  


