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                                                                                                                           Proiect 
  

H O T Ă R Â R E 
privind transformarea unor funcţii publice  

din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni 
 

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere; 

- Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 7140/22.03.2022 ; 
     - Prevederile art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 
           În baza prevederilor art. 407 și art. 409, alin. 3, lit.”b” , ale art. 391 și 402 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale   prevederilor art. 
XVI, alin.2 din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor art. III 
din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/14.03.2011;  

  În conformitate cu prevederile art. 129, alin.(2), lit.”a”, alin. (3), lit.”c”, art. 139, alin.(1)din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

          Art.1.  Se aprobă transformarea unor funcţii publice din aparatul de specialitate al  
primarului municipiului Fălticeni, după cum urmează : 

 
- funcția publică de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului 
ordine, liniște publică și pază a bunurilor / Direcția Poliția Locală (ID post: 231406) se 
transformă în funcție publică de polițist local, clasa I, gradul profesional debutant; 
- funcția publică de polițist local, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului 
ordine, liniște publică și pază a bunurilor / Direcția Poliția Locală (ID post: 231398) se 
transformă în funcție publică de polițist local, clasa I, gradul profesional debutant; 
- funcția publică de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului 
disciplina în contrucții și protecția mediului / Direcția Poliția Locală (ID post: 231405) se 
transformă în funcție publică de polițist local, clasa I, gradul profesional debutant; 
- funcția publică de polițist local, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului 
cu atribuții de evidență a persoanelor și activitate comercială / Direcția Poliția Locală (ID post: 
231407) se transformă în funcție publică de polițist local, clasa I, gradul profesional debutant. 
 

Art.2.  Primarul municipiului Fălticeni şi Serviciul resurse umane, comunicare vor duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 
                      INIŢIATOR 
                       PRIMAR 
   prof. Gheorghe – Cătălin Coman 
 
                                                                                                            Avizat 
                                                                                        Secretar general municipiu  
                                                                                                jr. Mihaela Busuioc 



ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂTICENI 
SERVICIUL RESURSE UMANE, COMINICARE 

Nr. 7403 din 22.03.2022 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice 

din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni 
 

 
 
          În baza prevederilor art. 136 din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ 
Serviciul resurse umane, comunicare a analizat proiectul de hotărâre privind 
transformarea unor funcţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Fălticeni.  
          Aprobarea statelor de funcţii şi a organigramei municipiului Fălticeni şi implicit orice 
modificare intervenită ulterior aprobării acestora se face în conformitate cu următoarele 
prevederi ale actelor normative: art. 407 și art. 409, alin.(3), lit.”b” din O..G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; art. XVI alin.(2) din 
legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare; art. VI din 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. 
 Analizând cele mai sus menţionate, apreciem că proiectul de hotărâre întruneşte 
condiţiile de legalitate şi poate fi supus dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului municipal 
Fălticeni. 
 
 
 
 
 
 
 
                     SERVICIUL RESURSE UMANE 
                    Şef serv. Nicu Raileanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂTICENI 
PRIMAR 

Nr. 7140/22.03.2022 
 

 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

al proiectului de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice  
din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni  

 
 
  

 Având în vedere prevederile art. 407 și art. 409, alin.(3), lit.”b” din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, autorităţile 
şi instituţiile publice au obligaţia de a înştiinţa Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, 
în termen de 10 zile lucrătoare, în situaţia transformării unei funcţii publice vacante într-o 
funcţie publică cu o altă denumire sau într-o funcţie publică de nivel inferior sau superior, 
cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituţia 
publică şi în fondurile bugetare alocate. 

Prin prezentul proiect de hotărâre propunem transformarea următoarelor funcții 
publice : 

- funcția publică de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul 
Compartimentului ordine, liniște publică și pază  a bunurilor / Direcția Poliția Locală (ID 
post: 231406) se transformă în funcție publică de polițist local, clasa I, gradul profesional 
debutant; 

- funcția publică de polițist local, clasa I, gradul profesional principal din cadrul 
Compartimentului ordine, liniște publică și pază  a bunurilor / Direcția Poliția Locală (ID 
post: 231398) se transformă în funcție publică de polițist local, clasa I, gradul profesional 
debutant; 
- funcția publică de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul 
Compartimentului disciplina în contrucții și protecția mediului / Direcția Poliția Locală (ID 
post: 231405) se transformă în funcție publică de polițist local, clasa I, gradul profesional 
debutant; 
- funcția publică de polițist local, clasa I, gradul profesional principal din cadrul 
Compartimentului cu atribuții de evidență a persoanelor și activitate comercială / Direcția 
Poliția Locală (ID post: 231407) se transformă în funcție publică de polițist local, clasa I, 
gradul profesional debutant. 

 
 
 

                                              INIȚIATOR 
PRIMAR, 

Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
 
 
 
 


