
Hotarârea numarul 65 din 18.02.2020 

 
privind modificarea și aprobarea condițiilor specifice eliminatorii pentru ocuparea funcției 

publice de execuție specifice de polițist local, la Direcția Poliției Locale Timișoara 

 

Consiliul Local al Municipiului Timişoara 

 

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. SC2020 - 3588/13.02.2020 

al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1260 din 13.02.2020 al Direcției Poliției Locale 

Timișoara; 

Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 14.02.2020 - Anexă la Raportul de 

specialitate nr. 1260/13.02.2020; 

Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi 

patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerț, 

regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; 

Având în vedere prevederile Legii nr.155/2010 a poliției locale şi a H.G. nr.1332/2010 privind 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, coroborat cu art. 

47 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici; 

În conformitate cu prevederile art. 467, alin. (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 

4, lit. c) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând cont de adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 2121/2020; 

Având în vedere amendamentul formulat de domnul consilier Simion Moșiu; 

Având în vedere Procesul - verbal al ședinței în plen a Consiliului Local al Municipiului 

Timișoara din data de 18.02.2020; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.2 lit.a)din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 - privind Codul administrativ;  

În temeiul art. 139 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul 

administrativ; 

 

Hotărăște:  

 

Art. 1: Se modifică și se aprobă condițiile specifice eliminatorii pentru ocuparea funcției publice 

de execuție specifice de polițist local, la Direcția Poliției Locale Timișoara, conform Anexei, 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 

508 din 22.10.2013 privind condițiile specifice eliminatorii pentru ocuparea funcției publice de 

execuție de polițist local la Direcția Poliției Locale Timișoara și anexa. 

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Poliției Locale 

Timișoara. 

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara 

și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:  

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; 



- Primarului Municipiului Timişoara; 

- Serviciului Juridic; 

- Direcției Poliția Locală Timișoara; 

- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi; 

- Direcţiei Economice; 

- Direcţiei Generale de Urbanism; 

- Direcţiei Dezvoltare; 

- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est; 

- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest; 

- Direcţiei de Mediu; 

- Direcţiei Comunicare-Relaţionare; 

- Biroului Audit; 

- Biroului Managementul Calităţii; 

- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului; 

- Mass-media locale. 

 

 

Președinte de ședință: 

SORIN IONESCU 
 

Contrasemnează:  

SECRETAR GENERAL 

CAIUS ȘULI 
 

Fișiere atașate: 

Anexa.pdf 

Raport.pdf 

Referat.pdf 

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre.docx 

Raport de specialitate 
 

https://xpage.primariatm.ro/lotusweb.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/domino6/primariatm/RO!!BIAB%20PMT/hotarari.nsf/0778107F67472076C2258511002C114F/anexa/Anexa.pdf
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