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HOTĂRÂREA NR. 264 

privind aprobarea transformării gradului profesional  

a opt funcţii publice de execuţie din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti: 

văzând Referatul de aprobare nr. 336/23.07.2020 al Primarului municipiului 

Ploieşti domnul Dobre Adrian Florin şi Raportul de Specialitate nr. 1098 /22.07.2020           

al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti, prin care se propune aprobarea 

transformării gradului profesional a opt funcţii publice de execuţie pentru funcţionarii 

publici care au fost declaraţi ”admis” la examenul de promovare în gradul profesional 

imediat superior celui deţinut; 

ţinând cont de Raportul de Specialitate comun nr. 424/24.07.2020 al 

Serviciului Resurse Umane, Organizare şi Administrativ și nr. 236/27.07.2020 al 

Direcţiei Administraţie Publică, Juridic - Contencios, Achiziţii Publice, Contracte din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Ploiesti; 

luând în considerare Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget 

finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi 

prognoze din data de 28.07.2020 şi Avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia 

juridică, ordine publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, petiţii şi 

reclamaţii din data de 28.07.2020; 

în conformitate cu prevederile art. 478  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ care reglementează promovarea în gradul 

profesional prin ocuparea unei funcţii publice de execuţie de grad profesional imediat 

superior celui deţinut de către funcţionarul public; 

 în baza prevederilor art. 129, alin. (2) lit. ,,a” şi alin. (3) lit. ,,c” din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 în temeiul art. 196, alin. (1), lit. ,,a” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului        

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Aprobă  transformarea gradului profesional a opt funcţii publice de 

execuţie din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti, pentru funcţionarii publici 

care au fost declaraţi ,,admis“ la examenul de promovare în gradul profesional 

imediat superior celui deţinut, începând cu data de 01.08.2020, astfel: 

 din grad profesional principal în grad profesional superior al unei funcţii 

publice de execuţie de consilier, clasa I la Biroul Relaţii cu Publicul-

Comunicare şi Managementul Calităţii; 

 din  grad profesional principal în grad profesional superior al unei funcţii 

publice de execuţie de consilier, clasa I la Biroul Financiar Contabilitate; 



 din grad profesional principal în  grad profesional superior al unei funcţii 

publice de execuţie de poliţist local, clasa I la Serviciul Circulaţie pe 

Drumurile Publice; 

 din grad profesional principal în grad profesional superior al unei funcţii 

publice de execuţie de poliţist local, clasa I la Biroul Protecţia Mediului; 

 din grad profesional principal în grad profesional superior al unei funcţii 

publice de execuţie de poliţist local, clasa I la  Serviciul Control Comercial; 

 din grad profesional principal în grad profesional superior al unei funcţii 

publice de execuţie de poliţist local, clasa III la  Biroul Ordine Publică I; 

 din grad profesional principal în grad profesional superior al unei funcţii 

publice de execuţie de poliţist local, clasa I la Biroul Ordine Publică II; 

 din grad profesional asistent  în  grad profesional principal al unei funcţii 

publice de execuţie de poliţist local, clasa III la Biroul Ordine Publică II. 

Art. 2 Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale în 

vigoare, începând cu data de 01.08.2020. 

Art. 3 Începând cu aceeaşi dată, anexa la Hotărârea Consiliului Local 

nr.348/27.09.2019  se modifică potrivit prevederilor prezentei hotărâri. 

 Art. 4 Poliţia Locală a municipiului Ploieşti va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 Art. 5 Direcţia Administraţie Publică, Juridic – Contencios, Achiziţii Publice, 

Contracte va aduce la cunoştinţă celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

            Dată în Ploieşti, astăzi, 05 august 2020    
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