ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL

Proiect de Hotărâre
Nr. _____/ _____2016

/2016
HOTĂRÂREA NR.
pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al
municipiului Hunedoara nr. 27/2011 privind aprobarea structurii organizatorice organigrama, a numărului de personal şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate
al Primarului municipiului Hunedoara şi a Serviciilor Publice subordonate Consiliului local
al municipiului Hunedoara, precum şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
Direcţiei Poliţia Locală, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Hunedoara;
Analizând Expunerea de motive a Primarului municipiului Hunedoara nr.51717/
15.07.2016 prin care se propune modificarea şi completarea anexei nr.3 la Hotărârea
Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 27/2011 privind aprobarea structurii
organizatorice - organigrama, a numărului de personal şi a statului de funcţii pentru
aparatul de specialitate al Primarului municipiului Hunedoara şi a Serviciilor Publice
subordonate Consiliului local al municipiului Hunedoara, precum şi Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Poliţia Locală, cu modificările şi completările
ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 4, alin.(4) din Legea Poliţiei Locale nr.155/2010,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1, alin.(5), art.5, alin.(1) din
Ordonanţa nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile
administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi ale Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată;
În baza prevederilor art. 36, alin (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct.7, alin. (9), precum
şi ale art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Aprobă modificarea şi completarea art. 35, alin. (2) şi (3) din Anexa nr. 3 la
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 27/2011 privind aprobarea
structurii organizatorice - organigrama, a numărului de personal şi a statului de funcţii
pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Hunedoara şi a Serviciilor Publice
subordonate Consiliului local al municipiului Hunedoara, precum şi Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Poliţia Locală, cu modificările şi completările
ulterioare, astfel :
„(2) Se stabilesc ca şi norme de înzestrare cu autoturisme pentru Direcţia Poliţia Locală
Hunedoara următoarele:
a) Autoturisme cu destinaţie administrativă = 2 buc., urmând a funcţiona câte unul pe
schimbul I (07.00 – 15.00) şi unul pe schimbul II (15.00 – 23.00) sau în funcţie de nevoile
operative ale direcţiei, conform planificărilor întocmite şi aprobate;
b) Autovehicul cu destinaţia de Autospecială de patrulare şi intervenţie pentru Biroul
Ordine Publică şi Evidenţa Persoanelor = 2 buc., urmând a funcţiona în regim permanent,
24 de ore zilnic, pentru asigurarea nevoilor operative în domeniul ordinii şi liniştii publice
sau conform planificărilor întocmite şi aprobate de conducerea Poliţiei Locale;
c) Autovehicul cu destinaţia de Autospecială de patrulare şi intervenţie pentru Biroul
Circulaţie = 2 buc., urmând a funcţiona în regim permanent, 24 de ore zilnic, pentru a
sigurarea nevoilor operative în domeniul circulaţiei pe drumurile publice sau conform
planificărilor întocmite şi aprobate de conducerea Poliţiei Locale;

(3) Se stabilesc ca şi norme de consum lunar carburanţi pentru autoturismele din dotarea
Poliţiei Locale a municipiului Hunedoara următoarele:
a) pentru autospecialele de patrulare şi intervenţie pentru ordine publică = 500 litri / lună,
funcţionare 24 ore zilnic, inclusiv în zilele nelucrătoare;
b) pentru autospecialele de patrulare şi intervenţie pentru circulaţia pe drumurile publice =
500 litri / lună, funcţionare 24 ore zilnic, inclusiv în zilele nelucrătoare.
c) pentru autoturismele cu destinaţie administrativă = 150 litri / lună / autoturism în regim
de funcţionare de 8 ore zilnic, în zilele lucrătoare, sau 300 litri / lună / autoturism în regim
de funcţionare de 16 ore zilnic, pe două schimburi (în situaţia existenţei unui singur
autoturism cu destinaţie administrativă aflat în exploatare)” .
Art. 2 – La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se abroga orice dispoziţii
contrare.
Art. 3 - Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesaţi la instanţa
competentă, în termenul prevăzut de lege.
Art. 4 - Hotărârea se comunică: Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului,
Secretarului, Direcţiei Juridice, Direcţiei economice, Direcţiei Resurse Umane, Organizare,
Salarizare, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Poliţia Locală Hunedoara, Serviciului Achiziţii
Publice şi Proiecte cu Finanţare Europeană .

INIȚIATOR,
PRIMAR
Bobouţanu Dan
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Nr. ______/______.2016
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului
Local al municipiului Hunedoara nr. 27/2011 privind aprobarea structurii organizatorice organigrama, a numărului de personal şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al
Primarului municipiului Hunedoara şi a Serviciilor Publice subordonate Consiliului local al
municipiului Hunedoara, precum şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Poliţia
Locală, cu modificările şi completările ulterioare
Ca urmare a modificărilor şi completărilor survenite în cuprinsul Ordonanţei nr. 80/2001
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile
publice, cu modificările şi completările ulterioare, prin punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.
258/2015, partea din anexa nr. 3 a Ordonanţei referitoare la normele de consum carburanţi pentru
autorităţile publice locale a fost abrogată iar la art.1, alin.(5) se prevede că „Unităţile administrativteritoriale stabilesc normativele proprii de cheltuieli, de natura celor care fac obiectul prezentei
ordonanţe, prin hotărâre a consiliului local, respectiv hotărâre a consiliului judeţean”.
Astfel, prin proiectul de hotărâre propunem modificarea şi completarea art. 35, alin. (2) şi
(3) din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 27/2011 privind
aprobarea structurii organizatorice - organigrama, a numărului de personal şi a statului de funcţii
pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Hunedoara şi a Serviciilor Publice
subordonate Consiliului local al municipiului Hunedoara, precum şi Regulamentului de Organizare
şi Funcţionare al Direcţiei Poliţia Locală, cu modificările şi completările ulterioare, astfel :
„(2) Se stabilesc ca şi norme de înzestrare cu autoturisme pentru Direcţia Poliţia Locală
Hunedoara următoarele:
a) Autoturisme cu destinaţie administrativă = 2 buc., urmând a funcţiona câte unul pe schimbul I
(07.00 – 15.00) şi unul pe schimbul II (15.00 – 23.00) sau în funcţie de nevoile operative ale
direcţiei, conform planificărilor întocmite şi aprobate;
b) Autovehicul cu destinaţia de Autospecială de patrulare şi intervenţie pentru Biroul Ordine
Publică şi Evidenţa Persoanelor = 2 buc., urmând a funcţiona în regim permanent, 24 de ore zilnic,
pentru asigurarea nevoilor operative în domeniul ordinii şi liniştii publice sau conform planificărilor
întocmite şi aprobate de conducerea Poliţiei Locale;
c) Autovehicul cu destinaţia de Autospecială de patrulare şi intervenţie pentru Biroul Circulaţie = 2
buc., urmând a funcţiona în regim permanent, 24 de ore zilnic, pentru asigurarea nevoilor operative
în domeniul circulaţiei pe drumurile publice sau conform planificărilor întocmite şi aprobate de
conducerea Poliţiei Locale;
(3) Se stabilesc ca şi norme de consum lunar carburanţi pentru autoturismele din dotarea Poliţiei
Locale a municipiului Hunedoara următoarele:
a) pentru autospecialele de patrulare şi intervenţie pentru ordine publică = 500 litri / lună,
funcţionare 24 ore zilnic, inclusiv în zilele nelucrătoare;
b) pentru autospecialele de patrulare şi intervenţie pentru circulaţia pe drumurile publice = 500 litri /
lună, funcţionare 24 ore zilnic, inclusiv în zilele nelucrătoare.
c) pentru autoturismele cu destinaţie administrativă = 150 litri / lună / autoturism în regim de
funcţionare de 8 ore zilnic, în zilele lucrătoare, sau 300 litri / lună / autoturism în regim de
funcţionare de 16 ore zilnic, pe două schimburi (în situaţia existenţei unui singur autoturism cu
destinaţie administrativă aflat în exploatare)” .
Proiectul de hotărâre este reglementat juridic de prevederile art. 4, alin.(4) din Legea
Poliţiei Locale nr.155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1, alin.(5),
art.5, alin.(1) din Ordonanţa nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum şi de
dispoziţiile art. 36, alin (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 7, precum şi ale art. 45 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Hunedoara, la _____2016
PRIMAR,
Bobouţanu Dan
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RAPO R T
la proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea
Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 27/2011 privind aprobarea structurii
organizatorice - organigrama, a numărului de personal şi a statului de funcţii pentru
aparatul de specialitate al Primarului municipiului Hunedoara şi a Serviciilor Publice
subordonate Consiliului local al municipiului Hunedoara, precum şi Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Poliţia Locală,
cu modificările şi completările ulterioare

Prin punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 258/2015 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice a fost abrogată
partea din anexa nr. 3 a Ordonanţei referitoare la normele de consum carburanţi pentru
autorităţile publice locale, astfel încât prevederile actuale din cuprinsul Hotărârii Consiliului
Local al municipiului Hunedoara nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
referitoare la acest aspect, au rămas fără temei legal, fiind totodată depăşite de realităţile
actuale. Totodată, la alin. (5) al articolului 1 din Ordonanţă, aşa cum a fost modificată, se
prevede că „Unităţile administrativ-teritoriale stabilesc normativele proprii de cheltuieli, de
natura celor care fac obiectul prezentei ordonanţe, prin hotărâre a consiliului local,
respectiv hotărâre a consiliului judeţean.”
Ca urmare, prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi adoptării Consiliului Local
al Municipiului Hunedoara se propune modificarea şi completarea art. 35, alin. (2) şi (3) din
Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 27/2011 privind
aprobarea structurii organizatorice - organigrama, a numărului de personal şi a statului de
funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Hunedoara şi a Serviciilor
Publice subordonate Consiliului local al municipiului Hunedoara, precum şi
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Poliţia Locală, cu modificările şi
completările ulterioare, astfel :
„(2) Se stabilesc ca şi norme de înzestrare cu autoturisme pentru Direcţia Poliţia Locală
Hunedoara următoarele:
a) Autoturisme cu destinaţie administrativă = 2 buc., urmând a funcţiona câte unul pe
schimbul I (07.00 – 15.00) şi unul pe schimbul II (15.00 – 23.00) sau în funcţie de nevoile
operative ale direcţiei, conform planificărilor întocmite şi aprobate;
b) Autovehicul cu destinaţia de Autospecială de patrulare şi intervenţie pentru Biroul
Ordine Publică şi Evidenţa Persoanelor = 2 buc., urmând a funcţiona în regim permanent,
24 de ore zilnic, pentru asigurarea nevoilor operative în domeniul ordinii şi liniştii publice
sau conform planificărilor întocmite şi aprobate de conducerea Poliţiei Locale;
c) Autovehicul cu destinaţia de Autospecială de patrulare şi intervenţie pentru Biroul
Circulaţie = 2 buc., urmând a funcţiona în regim permanent, 24 de ore zilnic, pentru a
sigurarea nevoilor operative în domeniul circulaţiei pe drumurile publice sau conform
planificărilor întocmite şi aprobate de conducerea Poliţiei Locale;
(3) Se stabilesc ca şi norme de consum lunar carburanţi pentru autoturismele din dotarea
Poliţiei Locale a municipiului Hunedoara următoarele:
a) pentru autospecialele de patrulare şi intervenţie pentru ordine publică = 500 litri / lună,
funcţionare 24 ore zilnic, inclusiv în zilele nelucrătoare;

b) pentru autospecialele de patrulare şi intervenţie pentru circulaţia pe drumurile publice =
500 litri / lună, funcţionare 24 ore zilnic, inclusiv în zilele nelucrătoare.
c) pentru autoturismele cu destinaţie administrativă = 150 litri / lună / autoturism în regim
de funcţionare de 8 ore zilnic, în zilele lucrătoare, sau 300 litri / lună / autoturism în regim
de funcţionare de 16 ore zilnic, pe două schimburi (în situaţia existenţei unui singur
autoturism cu destinaţie administrativă aflat în exploatare)” .
Temeiul legal al proiectului de hotărâre sunt prevederile art. 4, alin.(4) din Legea
Poliţiei Locale nr.155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1,
alin.(5), art.5, alin.(1) din Ordonanţa nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, precum şi de dispoziţiile art. 36, alin (2), lit. „d”, alin. (6),
lit. „a”, pct. 7, precum şi ale art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Director Executiv,
Furca Tiberiu

