
ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI 

 

HOTĂRÂREA NR. 303 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și Funcționare al 

Poliției Locale a municipiului Ploiești 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiești: 

 Văzând Referatul de aprobare nr. 348/25.08.2021 al primarului municipiului 

Ploiești  dl. Andrei-Liviu Volosevici și Raportul de specialitate nr. 1672/25.08.2021 al 

Poliției Locale a municipiului Ploiești prin care se propune modificarea și completarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale a municipiului Ploiești, ca 

urmare a modificării unor posturi vacante și mutarea definitivă cu repartizarea postului 

corespunzător funcției deținute de funcționarul public și cu acordul scris al funcționarului 

public, atașat; 

ținând cont de Raportul de specialitate comun nr. 376/25.08.2021 al Serviciului 

Resurse Umane, Organizare și Administrativ și al Direcției Administrație Publică, 

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 1302/27.08.2021 din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului municipiului Ploiești; 

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

finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din 

data de 30.08.2021 și Avizul Comisiei de specialitate  nr. 7 – Comisia juridică, ordine 

publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 

30.08.2021; 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010- Legea poliției locale, 

actualizată, coroborate cu prevederile Hotărârii de Guvernului nr. 1332/2010, privind 

aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a poliției locale; 

având în vedere prevederile art. 518 alin.1 lit.(a) și (d)  și  art. 507 alin.( 6) din  

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

completările și modificările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 53/2003 

privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

în baza prevederilor art. 129, alin. (2) lit. "a" și alin. (3) lit."c" din Ordonanța  de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată; 

în temeiul art. 196, alin. (1), lit. "a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

  

Art. 1  Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Poliției Locale a 

municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, 

începând cu data de 01.09.2021. 



Art. 2 Începând cu data de 01.09.2021 Hotărârea nr. 62/26.02.2015 privind 

aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale a municipiului 

Ploiești, Hotărârea nr. 348/27.09.2019 privind aprobarea Statului de funcții al Poliției 

Locale a municipiului Ploiești modificat și completat prin Hotărârea nr.264/05.08.2020 

privind aprobarea transformării gradului profesional a opt funcții publice de execuție din 

cadrul Poliției Locale a municipiului Ploiești își încetează aplicabilitatea. 

Art. 3 Poliția Locală a municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, 

Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri. 

 

   

Dată în Ploieşti astăzi, 31 august 2021 

 

 

 

 

                                                             Contrasemnează, 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        SECRETAR GENERAL,  

               Nicolae-Vlad FRUSINA                         Mihaela-Lucia CONSTANTIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


