
 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

MUNICIPIUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 245 

din 28 iulie 2017 

privind aprobarea modificării organigramei şi a statelor de funcţii şi de personal 

ale Poliţiei Locale Arad 

 

 

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de 

motive cu nr. 48.827 din 24.07.2017, 

Ţinând cont de raportul de specialitate nr. 4764 din 24.07.2017 al Biroului Resurse 

Umane al Poliţiei Locale Arad privind modificarea organigramei şi a statelor de funcţii şi de 

personal ale Poliţiei Locale Arad, 

Respectând prevederile  art. 99, art. 100  şi al  art. 107 din Legea 188/ 1999, privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Beneficiind de avizul  favorabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, înregistrat 

la Primăria Municipiului Arad cu nr. 50116/28.07.2017, 

Respectând prevederile Legii poliţiei locale nr. 155/2010, prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 1332/ 2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

Poliţiei Locale, respectiv art. XVI alin. (2) lit. a) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri 

pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 

mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, 

Luând în calcul strategia de reorganizare a serviciilor publice de sub autoritatea 

Consiliului Local al Municipiului Arad, din subordinea Primarului Municipiului Arad şi a 

aparatului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad, inclusiv propunerea de 

reorganizare a Poliţiei Locale Arad, 

Beneficiind de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal 

Arad, 

Adoptarea hotărârii cu 12 voturi pentru și 7 abțineri (19 prezenți din totalul de 22), 

În temeiul art. 4, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (9),  art. 45 alin. (1)  

din Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 



Art. 1.   Poliţia Locală Arad, instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, sub 

autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, având sediul în municipiul Arad, str. 

General Ion Dragalina, nr. 18, ap. 34, se reorganizează, având în vedere strategia de 

reorganizare a serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, 

din subordinea Primarului Municipiului Arad şi a aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei Municipiului Arad, inclusiv propunerea de reorganizare a Poliţiei Locale Arad, în 

conformitate cu organigrama şi statele de funcţii şi de personal care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. Astfel, Poliţia Locală Arad va avea următoarea structură: 

 

1. Funcţia publică de conducere de director general (ID 329174) – ocupată de d-na Graur 

Viorica. 

2. Funcţia publică de conducere de director general adjunct (ID 329175), aflată în directa 

subordine a directorului general – vacantă. 

3. Se reorganizează Serviciul Ordine şi Linişte Publică 1, din subordinea directă a 

directorului general, Serviciul Ordine şi Linişte Publică 2 şi Biroul Resurse Umane şi 

Serviciul Pază Bunuri şi Valori, stabilindu-se structura „Ordine, Linişte Publică şi Parcări 

1”, iar personalul se numeşte  cu respectarea art. 100 din Legea nr. 188/ 1999, privind 

Statutul funcţionarilor publici republicată,  cu modificările şi completările ulterioare. 

 

3.1. Serviciul „ORDINE, LINIŞTE PUBLICĂ ŞI PARCĂRI 1”, din subordinea directă a 

directorului general adjunct, va avea 30 de funcţii (publice şi contractuale), după cum urmează: 

 

a. 1 funcţie publică de conducere de şef serviciu (ID 329184). Funcţia publică de conducere 

de şef Serviciu „ORDINE, LINIŞTE PUBLICĂ ŞI PARCĂRI 1” este ocupată de dl Barna 

Florian; 

b. 5 funcţii publice de execuţie de poliţist local, clasa I, gradul profesional superior, ocupate 

de dl Cean Cosmin Daniel (ID 329247), d-na Kun Teodora Adina (329216), dl Tamaş 

Constantin (ID 329209), dl Dobrescu Emilian Alin (ID 329187) şi de d-na Bradin Roxana 

(ID 329253). 

c. 2 funcţii publice de execuţie de poliţist local, clasa I, gradul profesional principal, ocupate 

de dl Nădăban Pascu Florin (ID 329177) şi dl Florea Ciprian Nicolae (ID 410081); 

d. 4 funcţii publice de execuţie de poliţist local, clasa I, gradul profesional asistent, ocupate 

de d-na Flonta Olimpia Gabriela (ID 329193), dl Feher Adrian-Gheorghe (ID 329198), dl 

Maruşca Florin Mircea (ID 329197) şi d-na Tuca Ionela Cornelia (ID 329213); 

e. 9 funcţii publice de execuţie de poliţist local, clasa III, gradul profesional superior, 

ocupate de d-nii Faur Stelian Constantin (ID 329238), Nagy Oliwer (ID 329202), Zoiţa 

Vasile (ID 329210), Lazea Ion Radu (329194), Nistor Alin Vasile (ID 329239), Gancea 

Ioan (ID 329279), Stepanescu Dan Petrică (ID 329191), Fazekas Tiberiu (ID 329241) şi 

Lucaciu Raul Alexandru (ID 329265); 

f. 1 funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa III, gradul profesional principal, 

ocupată de dl Apostol Cristian (ID 329208); 

g. 4 funcţii publice de execuţie de poliţist local, clasa III, gradul profesional asistent, ocupate 

de d-nii Liber Florin Nicolae (ID 329199), Racolţa Sergiu-Paul (ID 329226), Crişan 

Cătălin-Vasile (ID 329203) şi Jurj Raul Florin (ID 329231); 

h. 4 funcţii (publice şi contractuale) de execuţie vacante, astfel: 

a) SE ÎNFIINŢEAZĂ 1 funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa I, gradul 

profesional superior; 

b) 2 funcţii publice de execuţie de poliţist local, clasa III, gradul profesional asistent (ID 

329212 şi 329196); 

c) SE DESFIINŢEAZĂ 1 funcţie publică de execuţie vacantă de poliţist local, clasa III, 

gradul profesional superior (ID 329222).  

d) SE ÎNFIINŢEAZĂ 1 funcţie contractuală de execuţie de guard, nivelul studiilor – 

medii..  

 



4.  Se reorganizează Serviciul Ordine şi Linişte Publică 2, din subordinea directă a 

directorului general, Biroul Comunicare, Evidenţă Procese-Verbale, Biroul Tehnic – 

Informatic, Serviciul Ordine şi Linişte Publică 1, Compartimentul Juridic-Contencios şi 

Serviciul Pază Bunuri şi Valori, stabilindu-se structura „Ordine, Linişte Publică şi Parcări 

2”, iar numirea personalului se asigură cu respectarea art. 100 din Legea nr. 188/ 1999, 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,  cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

4.1.Serviciul „ORDINE, LINIŞTE PUBLICĂ ŞI PARCĂRI 2”, din subordinea directă a 

directorului general adjunct, va avea 30 de funcţii (publice şi contractuale), după cum 

urmează: 

 

a) 1 funcţie publică de conducere de şef serviciu (ID 329227). Funcţia publică de 

conducere de şef Serviciu „ORDINE, LINIŞTE PUBLICĂ ŞI PARCĂRI 2” este 

ocupată de dl Adrian Hava; 

b) 4 funcţii publice de execuţie de poliţist local, clasa I, gradul profesional superior 

ocupate de d-nii Andrei Dan-Ovidiu (ID 329186), Felnacichi Nenad (ID 329249), 

Felnacichi Oliver Ati (ID 329251), Motrea Marian-Petru (ID 329201); 

c) 1 funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa I, gradul profesional principal, 

ocupată de d-na Jurik Renata (ID 329219); 

d) 1 funcţie publică de execuţie specifică de poliţist local, clasa I, gradul profesional 

asistent, ocupată de dl Dragoş Silviu-Simion (ID 329217);  

e) 12 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa III, gradul profesional 

superior – ocupate de d-nii: Jurcoane Cosmin-Marcel (ID 329218), Huţ Ioan (ID 

410082), Beke Mihai-Tiberiu (ID 329200), Ţigu Cristian Milorad (329225), Şuşorcă 

Mircea (ID 329215), Faur Daniel-Petrică (ID 329204), Pîrpor Florian (ID 329207), 

Mihailovits Iosif Emil (ID 329228), Telian Adina Dana (ID 329229), Pelle Nicolae 

Florin (ID 329233), Gudiu Ionel Florin (ID 329188) şi Cura Dorel Ghiţă (ID 

329179); 

f) 3 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa III, gradul profesional 

principal, ocupate astfel: Almaşi Robert (ID 329185), d-na Haş Monica (ID 329237) 

şi Conţ Anita (ID 329189); 

g) 5 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa III, gradul profesional 

asistent, ocupate de: Daşcău Claudiu-Alin, (ID 329223), Horvath Bogdan (ID 

329230), Şoimoşan Sergiu Dorel (ID 329267), Toda Roberto Daniel (ID 410072) şi 

Boiciuc Gheorghe (ID 329192); 

h) 1 funcţie publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, 

ocupată de d-na Sandu Dorina (ID 329295); 

i) 2 funcţii (publice şi contractuale) vacante, astfel: 

 SE ÎNFIINŢEAZĂ 1 funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa I, 

gradul profesional superior; 

 SE DESFIINŢEAZĂ 1 funcţie publică de execuţie vacantă de poliţist local, 

clasa III, gradul profesional asistent (ID 329220).  

 SE ÎNFIINŢEAZĂ 1 funcţie contractuală de execuţie de guard, nivelul 

studiilor – medii.  

 

5. Se schimbă subordonarea Compartimentului Protecţia Mediului, din subordinea 

Serviciului Ordine şi Linişte Publică, Compartimentul Protecţia Mediului trecând în 

subordinea directă a directorului general, iar numirea personalului se asigură cu 

respectarea art. 100 din Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul funcţionarilor publici 

republicată,  cu modificările şi completările ulterioare. 

 

5.1.COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI, din subordinea directă a directorului 

general, va avea 4 funcţii publice, după cum urmează: 



 

a. 4 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa I, gradul profesional 

superior, astfel: 

b. 3 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa I, gradul profesional 

superior, ocupate de:  Balint Laviniu Mihai (ID 444590), Rizoiu Constantin (ID 410078) 

şi Stana Claudiu Sorin (ID 410079); 

 

c. SE ÎNFIINŢEAZĂ 1 funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa I, gradul 

profesional superior.  

 

d. Postul de şef Birou Achiziţii publice,  administrativ (ID 329305), ocupat de d-na Iluna 

Monika Claudia, se desfiinţează, în urma reorganizării activităţii. Se înfiinţează – în 

cadrul Compartimentului Protecţia Mediului – o funcţie publică vacantă de poliţist local, 

clasa I, gradul profesional superior, funcţie de execuţie. Titularei funcţiei publice de 

conducere desfiinţate, d-nei Iluna Monika Claudia, i se va oferi cu prioritate un post de 

poliţist local, clasa I, gradul profesional superior, în acest Compartiment, iar numirea se 

asigură cu respectarea prevederilor art. 99 din Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

6. Se reorganizează Serviciul Circulaţie pe Drumurile Publice, din subordinea directă a 

directorului general, Biroul Comunicare, Evidenţă Procese-Verbale, Biroul Achiziţii 

Publice, Administrativ, Biroul Buget, Financiar, Contabilitate, Biroul Identificări şi 

Evidenţa Persoanelor şi Compartimentul Juridic-Contencios, stabilindu-se structura 

Serviciul Circulaţie pe Drumurile Publice şi Parcări, în subordinea directă a directorului 

general adjunct, iar numirea personalului se asigură cu respectarea art. 100 din Legea nr. 

188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,  cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 

6.1. „SERVICIUL CIRCULAŢIE PE DRUMURILE PUBLICE ŞI PARCĂRI”, din 

subordinea directă a directorului general adjunct, va avea 40 de funcţii (publice şi 

contractuale), după cum urmează: 

 

a) 1 funcţie publică de conducere de şef serviciu – ocupată de dl Tudose Laurenţiu Jan 

(ID 329258); 

b) 5 funcţii publice de execuţie de poliţist local, clasa I, gradul profesional superior 

ocupate de d-na Luca Teodora Diana (ID 329264), Cotuna Ioan Dan (ID 329270), dl 

Stoica Alexandru (ID 329298), d-na Nistor Mariana (ID 329297), dl Şoica Marius 

(ID 329244). 

c) 5 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa I, gradul profesional 

principal – ocupate de d-nii Măzăreanu Talpalariu Emilian (ID 329278), Lungu 

Cristian (ID 329276) şi d-na Burigan Codruţa Ramona (ID 329283); d-na Belean 

Nicoleta (ID 329300) şi dl Berar Daniel Ionel (ID 329291); 

d) 3 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa I, gradul profesional 

asistent – ocupate de d-nii Lazăr Flavius Radu (329261), Sirca Alin (ID 329263) şi 

Mihăilă Marius (ID 329286); 

e) 5 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa III, gradul profesional 

superior – ocupate de d-nii Ardelean Călin Nicolaie (ID 329259), Lenghel Vasile 

Marius (ID 329275), Dan Flavius Daniel (ID 329271), Gîd Florin Petrişor (ID 

329274) şi Neaga Lucian Gheorghe (ID 329280); 

f) 3 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa III, gradul profesional 

principal – ocupate de d-nii Roşu Radu Robert (ID 329281), Dehelean Dan-Ciprian 

(ID 329287) şi d-na Rada Emilia-Aniţa (ID 329282); 



g) 6 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa III, gradul profesional 

asistent – ocupate de d-nii Cismaş Marius Ghiţă (ID 329248), Chira Daniel Dorel 

(329257), Tămaş Adriana – Delia (ID 329269), Andronache Sorin-Marius (ID 

329285), Mastacan Răzvan Georgian (ID 329284) şi Suciu Adrian (ID 329277); 

h) 1 funcţie publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, 

ocupată de d-na Godja Laura Lidia (ID 329296); 

i) 1 funcţie publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent 

(ID 329182); 

j) -SE ÎNFIINŢEAZĂ 3 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa I, 

gradul profesional superior; 

k) Postul de şef Birou Buget, Financiar, Contabilitate (ID 329299), ocupat de d-na 

Hangu Monica Elena, se desfiinţează, în urma reorganizării activităţii. Titularei 

funcţiei publice de conducere desfiinţate, d-nei Hangu Monica Elena, i se va oferi, în 

cadrul „SERVICIULUI CIRCULAŢIE PE DRUMURILE PUBLICE ŞI PARCĂRI” 

– una dintre funcţiile publice vacante de poliţist local, clasa I, gradul profesional 

superior, iar numirea se asigură cu respectarea prevederilor art. 99 din Legea nr. 188/ 

1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

l) 5 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa I, gradul profesional 

asistent, după cum urmează: 

i. 1 funcţie publică de execuţie specifică de poliţist local, clasa I, gradul profesional 

asistent (ID 329273); 

ii. 1 funcţie publică de execuţie specifică de poliţist local, clasa I, gradul profesional 

asistent (ID 329178);  

iii. SE ÎNFIINŢEAZĂ 3 funcţii publice de execuţie de poliţist local, clasa I, gradul 

profesional asistent; 

m) SE ÎNFIINŢEAZĂ 1 funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa III, gradul 

profesional debutant; 

n) SE ÎNFIINŢEAZĂ 1 funcţie contractuală de execuţie de guard, nivelul studiilor – 

medii.  

 

7. Se reorganizează Serviciul Pază Bunuri şi Valori, din subordinea directă a directorului 

general, stabilindu-se structura Biroul Pază Bunuri şi Valori. 

 

7.1. BIROUL PAZĂ BUNURI ŞI VALORI, din subordinea directă a directorului general, va 

avea 16 funcţii contractuale, după cum urmează: 

 

a) 1 funcţie contractuală de conducere de şef BIROU – ocupată de dl Marţi 

Cristian Gheorghe.  

b) 15 funcţii contractuale de execuţie (guard), ocupate de d-nii Drăgoi Ionel 

Cristian (studii medii), Faur Viorel (studii medii), Margău Marius Laviniu 

(studii medii), Şerban Valentin (studii medii), Cociuba Lucian Nelu (studii 

generale), Tasch Ioan Florian (studii generale), Blig Ioan Marius (studii 

medii), Bociort Den Vasile (studii medii), Câmpean Adrian (studii medii), 

Lazăr Francisc (studii medii), Catană Florin (studii medii), Nechifor 

Cristinel (studii generale), Herbei Marius Mihai (studii medii), Brândaş 

Adrian-Petru (studii medii) şi Diaconu Costel (studii medii). 

c) SE DESFIINŢEAZĂ 5 funcţii contractuale de execuţie (guard). Acestea au 

fost ocupate de Hallai Elisabeta (studii generale), Toth Mihai Costică 

(studii generale), Ilisie Daniel Ioan (studii medii), Prodan Cristian (studii 

medii), Şecman Mihai (studii medii). 

 

8. Se reorganizează Serviciului Dispecerat şi Monitorizare, din subordinea directă a directorului 

general, Biroul Comunicare, Evidenţă Procese-Verbale şi Biroul Achiziţii Publice, 



Administrativ, stabilindu-se structura Serviciul Dispecerat şi Monitorizare, în subordinea directă 

a directorului general adjunct, iar numirea personalului se asigură cu respectarea art. 100 din 

Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 

8.1. „SERVICIUL DISPECERAT ŞI MONITORIZARE”, din subordinea directă a directorului 

general adjunct, va avea 10 funcţii publice generale, care se stabilesc ca funcţii publice generale 

în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 155/ 2010 a poliţiei locale, 

modificată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu prevederile Cap. 2, art. 7 alin. 

(1), lit. a) din Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul funcţionarilor publici,  republicată,  cu 

modificările şi completările ulterioare. Acestea vor fi stabilite după cum urmează: 

 

a) 1 funcţie publică de conducere de şef serviciu. Funcţia publică de conducere de 

şef Serviciu Dispecerat şi Monitorizare este ocupată de dl Stana Cosmin Adrian 

(ID 329206);  

b) 3 funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

ocupate de dl Mureşan Vasile-Emil (ID 329256), dl Baciu Laurenţiu (ID 329260) 

şi dl Constantin Dorel (ID 329268); 

c) 4 funcţii publice de execuţie de referent, clasa III, gradul profesional superior, 

ocupate de d-nii Herbei Adrian Daniel (ID 329235), Huţ Aurora (ID 329236), 

Sida Remus (ID 329242) şi Ganea Doina Silvia (ID 329306); 

d) 2 funcţii publice de referent, clasa III, gradul profesional principal, ocupată de dl 

Jurjuţ Marcel Cornel (ID 329240) şi Hârlău Maria (ID 329195). 

 

9. Se reorganizează Biroul Tehnic-Informatic, din subordinea directă a directorului general şi 

Serviciul Dispecerat şi Monitorizare, stabilindu-se structura Biroul Tehnic-Informatic, în 

subordinea directă a directorului general adjunct, iar numirea personalului se asigură cu 

respectarea art. 100 din Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

9.1. „BIROUL TEHNIC-INFORMATIC”, din subordinea directă a directorului general adjunct, 

va avea 6 funcţii publice generale, care se stabilesc ca funcţii publice generale în conformitate 

cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. b), din Legea nr. 155/ 2010 a poliţiei locale, republicată,  cu 

modificările şi completările ulterioare, respectiv cu prevederile Cap. 2, art. 7, alin. (1), lit. a) din 

Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,  republicată,  cu modificările şi 

completările ulterioare. Acestea vor fi stabilite după cum urmează: 

 

a) 1 funcţie publică de conducere de şef birou – ocupată de dl Albulescu Adrian Constantin 

(ID 329211); 

b) 2 funcţii publice de execuţie de consilieri, clasa I, gradul profesional superior, ocupate de 

dl Krausz Cornel Daniel (ID 329310) şi d-na Toma Floare Anica (329245); 

c) 1 funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ocupată de 

Matei Flavius-Laurenţiu (ID 329254); 

d) 1 funcţie publică de referent, clasa III, gradul profesional asistent, ocupată de Hileagă 

Adrian (ID 329262); 

e) 1 funcţie publică de execuţie vacantă de poliţist local, clasa III, gradul profesional 

principal, (ID 329181) se transformă în funcţie publică de execuţie vacantă de referent 

clasa III, gradul profesional asistent. 

 

10. Se reorganizează Biroul Identificări şi Evidenţa Persoanelor, aflat în subordinea directă a 

directorului general, Biroul Resurse Umane, Biroul Activitate şi Control Comercial, Biroul 

Comunicare Evidenţă Procese – Verbale, Biroul Buget, Financiar, Contabilitate şi 



Compartimentul Protecţia Mediului, stabilindu-se structura „Biroul Evidenţă Procese-Verbale şi 

Identificări Persoane”, în subordinea directă a directorului general, iar numirea personalului se 

asigură cu respectarea art. 100 din Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul funcţionarilor publici 

(r2), cu modificările şi completările ulterioare. 

 

10.1. „BIROUL EVIDENŢĂ PROCESE-VERBALE ŞI IDENTIFICĂRI PERSOANE”, din 

subordinea directă a directorului general, va avea 10 funcţii publice. Acestea se stabilesc ca 

funcţii publice specifice, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. a), din Legea nr. 155/ 

2010 a poliţiei locale, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu 

prevederile Cap. 2, art. 7, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare. Acestea vor fi stabilite după cum 

urmează: 

 

a) 1 funcţie publică de conducere de şef birou – ocupată de d-na Gheorghiţă 

Laura Orhideea (ID 403919); 

b) 5 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa I, gradul 

profesional superior – ocupate de d-nele Gherman Nicoleta Elena (ID 

410067), Hossu Simona Silvana (ID 329311), Crainic Emilia-Aniţa (ID 

329293), Iosup Adrian Vasile (ID 329314) şi Crainic Silviu Florin (ID 

329221); 

c) 1 funcţie publică de execuţie specifică de poliţist local, clasa I, gradul 

profesional principal – ocupată de d-na Moisi Claudia Maria (ID 329232); 

d) 1 funcţie publică de execuţie specifică de poliţist local, clasa I, gradul 

profesional asistent – ocupată de d-na Tulcan Monica Sorana (ID 329266); 

e) 1 funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa I, gradul profesional 

debutant – ocupată de d-na Mişcovici Mirela (329290); 

f) SE ÎNFIINŢEAZĂ 1 funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa I, 

gradul profesional superior.  

g) Postul de şef Birou Resurse Umane (ID 329289), ocupat de d-na Eugenia 

Crainic, se desfiinţează, în urma reorganizării activităţii. Titularei postului 

de conducere desfiinţat i se va oferi, cu prioritate, o funcţie publică vacantă 

de poliţist local, clasa I, gradul profesional superior, la „Biroul Evidenţă 

Procese-Verbale şi Identificări Persoane”, iar numirea se asigură cu 

respectarea prevederilor art. 99 din Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată,  cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

11. Se reorganizează Biroul Activitate şi Control Comercial, din subordinea directă a directorului 

general, Biroul Comunicare, Evidenţă Procese Verbale, Biroul Achiziţii Publice-Administrativ, 

stabilindu-se structura Biroul Activitate şi Control Comercial, în subordinea directă a 

directorului general, iar numirea personalului se asigură cu respectarea art. 100 din Legea nr. 

188/ 1999, privind Statutul funcţionarilor publici,  republicată,  cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

11.1 „BIROUL ACTIVITATE ŞI CONTROL COMERCIAL”, din subordinea directă a 

directorului general, va avea 9 funcţii publice, după cum urmează: 

 

a) 1 funcţie publică de conducere de şef birou – ocupată de dl Pop-Faur Alin 

(ID 329309); 

b) 3 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa I, gradul 

profesional superior, ocupate de d-nii Dragoş Mircea-Puiu (ID 329313), 

Uncruţ Ovidiu (ID 329316) şi Băltăreţu Marius (ID 410066); 

c) 2 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa I, gradul 

profesional asistent – ocupate de Ţîrle Geanina (ID 329312) şi Mărcoi 



Simona Alina (ID 400248); 

d) 1 funcţie publică de execuţie specifică de poliţist local, clasa I, gradul 

profesional debutant – ocupată de d-na Tudose Irina (ID 329292); 

e) 1 funcţie publică de execuţie specifică de poliţist local, clasa III, gradul 

profesional principal – ocupată de dl Petruse Ionel Petru (ID 329315). 

f) SE ÎNFIINŢEAZĂ 1 funcţie publică de execuţie specifică de poliţist local, 

clasa I, gradul profesional asistent. 

 

12. Se reorganizează Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal, aflat în subordinea 

directă a directorului general, Biroul Resurse Umane şi Biroul Supraveghere Comunitară 

stabilindu-se structura Serviciul Disciplina în Construcţii, în subordinea directă a directorului 

general, iar numirea personalului se asigură cu respectarea art. 100 din Legea nr. 188/ 1999, 

privind Statutul funcţionarilor publici,  republicată,  cu modificările şi completările ulterioare  

 

12.1. „SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII”, din subordinea directă a directorului 

general, va avea 12 funcţii publice, după cum urmează: 

 

a) 1 funcţie publică de conducere de şef serviciu – exercitare temporară, ocupată de d-na 

Pecican Corina Rodica (ID 410068); 

b) 5 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa I, gradul profesional superior 

– ocupate de d-nii Noghiu George Eugen (ID 329288), Schweizer Ştefan (ID 410075), 

Molnar Dorel Corneliu (ID 410074), Tămaş Sorin Gheorghe (ID 410070) şi d-na Szabo 

Daniela Adriana (ID 410071); 

c) 1 funcţie publică de execuţie specifică de poliţist local, clasa I, gradul profesional 

asistent, ocupată de Sălăşan Ciprian (ID 410073). 

d) 2 funcţii publice de execuţie de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior – 

ocupate de dl Crainic Ciprian (ID 410077) şi Ispas Ovidiu Marian (410076); 

e) 3 funcţii publice de execuţie vacante, după cum urmează:  

a. 1 funcţie publică de execuţie specifică de poliţist local, clasa I, gradul profesional 

superior, temporar vacantă, (ID 410069).  

b. 1 funcţie publică de execuţie specifică de poliţist local, clasa III, gradul 

profesional principal (ID 329272); 

c. SE ÎNFIINŢEAZĂ 1 funcţie publică de execuţie specifică de poliţist local, clasa 

I, gradul profesional superior. 

 

12.2. SE ÎNFIINŢEAZĂ Compartimentul „Control, Publicitate şi Afişaj Stradal”, în 

subordinea „Serviciului Disciplina în Construcţii”, având trei funcţii publice specifice, după cum 

urmează: 

 

- SE ÎNFIINŢEAZĂ 3 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist 

local, clasa I, gradul profesional superior. 

 

13. „BIROUL RESURSE UMANE”: 

 

 SE DESFIINŢEAZĂ 5 funcţii publice de execuţie, astfel: 

7. 1 funcţie publică de execuţie specifică de consilier, clasa I, gradul profesional superior 

(ID 329308); 

8. 1 funcţie publică de execuţie specifică de consilier, clasa I, gradul profesional superior 

(ID 421331); 

9. 1 funcţie publică de execuţie specifică de consilier, clasa I, gradul profesional superior 

(ID 329252); 

10. 1 funcţie publică de execuţie specifică de consilier, clasa I, gradul profesional superior 

(ID 329294);  



11. 1 funcţie publică de execuţie vacantă de referent, clasa III, gradul profesional principal 

(ID 427002). 

 

14. „BIROUL BUGET, FINANCIAR, CONTABILITATE” 

 SE DESFIINŢEAZĂ 3 funcţii publice de execuţie, astfel: 

-  1 funcţie publică de execuţie de referent, clasa III, gradul profesional superior – vacantă 

(ID 329301); 

-  1 funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior,  ocupată de 

d-na Sărac Daniela (ID 329303). Titularei funcţiei publice desfiinţate urmează să i se 

ofere o funcţie publică corespunzătoare, în cadrul Aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Arad, conform art. 99 din Legea nr. 188/ 1999, privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

-     1 funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior,  ocupată 

de d-na Neag Ana Felicia (ID 329302). Titularei funcţiei publice desfiinţate urmează 

să i se ofere o funcţie publică corespunzătoare, în cadrul Aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Arad, conform art. 99 din Legea nr. 188/ 1999, privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

15. „BIROUL ACHIZIŢII PUBLICE, ADMINISTRATIV”: 

 

 SE DESFIINŢEAZĂ: 

a) -    1 funcţie contractuală de execuţie de inspector de specialitate, vacantă, gradul IA, 

nivelul studiilor – superioare.  

b) -   1 funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal, ocupată 

de d-na Turcu Luciana Ioana (ID 329307). Titularei funcţiei publice desfiinţate urmează 

să i se ofere o funcţie publică corespunzătoare, în cadrul Aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Arad, conform art. 99 din Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

 

16 „BIROUL COMUNICARE, EVIDENŢĂ PROCESE-VERBALE”:  

 SE DESFIINŢEAZĂ funcţia publică de conducere (vacantă) de şef Birou 

Comunicare, Evidenţă Procese-Verbale (ID 329246). 

 

17. „BIROUL SUPRAVEGHERE COMUNITARĂ”, din subordinea directă a directorului 

general, va avea 6 funcţii publice. Acestea se stabilesc ca funcţii publice generale, în 

conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. b), din Legea nr. 155/ 2010 a poliţiei locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu prevederile Cap. 2, art. 7, 

alin. (1), lit. a) din Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul funcţionarilor publici,  republicată,  cu 

modificările şi completările ulterioare Acestea vor fi stabilite după cum urmează: 

 

a) 1 funcţie publică de conducere de şef birou (ID 329176) – ocupată de dl Memet 

Iulian Marian; 

b) 5 funcţii publice de execuţie de referenţi, clasa III, gradul profesional superior – 

ocupate de d-nii Moise Teodor Alin (ID 329234), Rusu Silvestru Constantin 

(329205), Trif Cristian Ovidiu (ID 329224) Şandor Nicolae (ID 329190) şi d-na 

Luca Argentina Nicoleta (ID 329255). 

 

 

Art. 2.   Se aprobă organigrama, statele de funcţii şi de personal ale Poliţiei Locale Arad, 

conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.  3.   La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţie contrară se abrogă. 

 



Art.  4.   Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării, dar nu mai târziu de data de 1 

august 2017.  

 

Art. 5.   Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Poliţia Locală Arad şi Primarul 

Municipiului Arad, prin direcţiile de specialitate. 
 

 

 
 

 

 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

Gheorghe SĂPLĂCAN Contrasemnează pentru legalitate 
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R O M Â N I A                                                                                                                                                                                                                                          A v i z a t 

JUDETUL ARAD                   P R O I E C T S E C R E T A R 

MUNICIPIUL ARAD  Lilioara Stepanescu 

CONSILIUL LOCAL Nr. 246 din 24.07.2017  

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr._________ 

din _______________________2017 

privind aprobarea modificării organigramei şi a statelor de funcţii şi de personal 

ale Poliţiei Locale Arad 

 

 

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de 

motive cu nr. 48.827 din 24.07.2017, 

Ţinând cont de raportul de specialitate nr. 4764 din 24.07.2017 al Biroului Resurse 

Umane al Poliţiei Locale Arad privind modificarea organigramei şi a statelor de funcţii şi de 

personal ale Poliţiei Locale Arad, 

Respectând prevederile  art. 99, art. 100  şi al  art. 107 din Legea 188/ 1999, privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Beneficiind de avizul  favorabil nr. __________/  07.2017  al Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici, 

Respectând prevederile Legii poliţiei locale nr. 155/2010, prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 1332/ 2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

Poliţiei Locale, respectiv art. XVI alin. (2) lit. a) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri 

pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 

mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, 

Luând în calcul strategia de reorganizare a serviciilor publice de sub autoritatea 

Consiliului Local al Municipiului Arad, din subordinea Primarului Municipiului Arad şi a 

aparatului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad, inclusiv propunerea de 

reorganizare a Poliţiei Locale Arad, 

Beneficiind de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal 

Arad, 

În temeiul art. 4, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (9),  art. 45 alin. (1)  

din Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

Art. 1.   Poliţia Locală Arad, instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, sub 

autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, având sediul în municipiul Arad, str. 

General Ion Dragalina, nr. 18, ap. 34, se reorganizează, având în vedere strategia de 

reorganizare a serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, 

din subordinea Primarului Municipiului Arad şi a aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei Municipiului Arad, inclusiv propunerea de reorganizare a Poliţiei Locale Arad, în 

conformitate cu organigrama şi statele de funcţii şi de personal care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. Astfel, Poliţia Locală Arad va avea următoarea structură: 

 

1. Funcţia publică de conducere de director general (ID 329174) – ocupată de d-na Graur 

Viorica. 

2. Funcţia publică de conducere de director general adjunct (ID 329175), aflată în directa 

subordine a directorului general – vacantă. 



3. Se reorganizează Serviciul Ordine şi Linişte Publică 1, din subordinea directă a 

directorului general, Serviciul Ordine şi Linişte Publică 2 şi Biroul Resurse Umane şi 

Serviciul Pază Bunuri şi Valori, stabilindu-se structura „Ordine, Linişte Publică şi Parcări 

1”, iar personalul se numeşte  cu respectarea art. 100 din Legea nr. 188/ 1999, privind 

Statutul funcţionarilor publici republicată,  cu modificările şi completările ulterioare. 

 

3.1. Serviciul „ORDINE, LINIŞTE PUBLICĂ ŞI PARCĂRI 1”, din subordinea directă a 

directorului general adjunct, va avea 30 de funcţii (publice şi contractuale), după cum urmează: 

 

a. 1 funcţie publică de conducere de şef serviciu (ID 329184). Funcţia publică de conducere 

de şef Serviciu „ORDINE, LINIŞTE PUBLICĂ ŞI PARCĂRI 1” este ocupată de dl Barna 

Florian; 

b. 5 funcţii publice de execuţie de poliţist local, clasa I, gradul profesional superior, ocupate 

de dl Cean Cosmin Daniel (ID 329247), d-na Kun Teodora Adina (329216), dl Tamaş 

Constantin (ID 329209), dl Dobrescu Emilian Alin (ID 329187) şi de d-na Bradin Roxana 

(ID 329253). 

c. 2 funcţii publice de execuţie de poliţist local, clasa I, gradul profesional principal, ocupate 

de dl Nădăban Pascu Florin (ID 329177) şi dl Florea Ciprian Nicolae (ID 410081); 

d. 4 funcţii publice de execuţie de poliţist local, clasa I, gradul profesional asistent, ocupate 

de d-na Flonta Olimpia Gabriela (ID 329193), dl Feher Adrian-Gheorghe (ID 329198), dl 

Maruşca Florin Mircea (ID 329197) şi d-na Tuca Ionela Cornelia (ID 329213); 

e. 9 funcţii publice de execuţie de poliţist local, clasa III, gradul profesional superior, 

ocupate de d-nii Faur Stelian Constantin (ID 329238), Nagy Oliwer (ID 329202), Zoiţa 

Vasile (ID 329210), Lazea Ion Radu (329194), Nistor Alin Vasile (ID 329239), Gancea 

Ioan (ID 329279), Stepanescu Dan Petrică (ID 329191), Fazekas Tiberiu (ID 329241) şi 

Lucaciu Raul Alexandru (ID 329265); 

f. 1 funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa III, gradul profesional principal, 

ocupată de dl Apostol Cristian (ID 329208); 

g. 4 funcţii publice de execuţie de poliţist local, clasa III, gradul profesional asistent, ocupate 

de d-nii Liber Florin Nicolae (ID 329199), Racolţa Sergiu-Paul (ID 329226), Crişan 

Cătălin-Vasile (ID 329203) şi Jurj Raul Florin (ID 329231); 

h. 4 funcţii (publice şi contractuale) de execuţie vacante, astfel: 

a) SE ÎNFIINŢEAZĂ 1 funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa I, gradul 

profesional superior; 

b) 2 funcţii publice de execuţie de poliţist local, clasa III, gradul profesional asistent (ID 

329212 şi 329196); 

c) SE DESFIINŢEAZĂ 1 funcţie publică de execuţie vacantă de poliţist local, clasa III, 

gradul profesional superior (ID 329222).  

d) SE ÎNFIINŢEAZĂ 1 funcţie contractuală de execuţie de guard, nivelul studiilor – 

medii..  

 

4.  Se reorganizează Serviciul Ordine şi Linişte Publică 2, din subordinea directă a 

directorului general, Biroul Comunicare, Evidenţă Procese-Verbale, Biroul Tehnic – 

Informatic, Serviciul Ordine şi Linişte Publică 1, Compartimentul Juridic-Contencios şi 

Serviciul Pază Bunuri şi Valori, stabilindu-se structura „Ordine, Linişte Publică şi Parcări 

2”, iar numirea personalului se asigură cu respectarea art. 100 din Legea nr. 188/ 1999, 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,  cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

4.1.Serviciul „ORDINE, LINIŞTE PUBLICĂ ŞI PARCĂRI 2”, din subordinea directă a 

directorului general adjunct, va avea 30 de funcţii (publice şi contractuale), după cum 

urmează: 

 



a) 1 funcţie publică de conducere de şef serviciu (ID 329227). Funcţia publică de 

conducere de şef Serviciu „ORDINE, LINIŞTE PUBLICĂ ŞI PARCĂRI 2” este 

ocupată de dl Adrian Hava; 

b) 4 funcţii publice de execuţie de poliţist local, clasa I, gradul profesional superior 

ocupate de d-nii Andrei Dan-Ovidiu (ID 329186), Felnacichi Nenad (ID 329249), 

Felnacichi Oliver Ati (ID 329251), Motrea Marian-Petru (ID 329201); 

c) 1 funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa I, gradul profesional principal, 

ocupată de d-na Jurik Renata (ID 329219); 

d) 1 funcţie publică de execuţie specifică de poliţist local, clasa I, gradul profesional 

asistent, ocupată de dl Dragoş Silviu-Simion (ID 329217);  

e) 12 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa III, gradul profesional 

superior – ocupate de d-nii: Jurcoane Cosmin-Marcel (ID 329218), Huţ Ioan (ID 

410082), Beke Mihai-Tiberiu (ID 329200), Ţigu Cristian Milorad (329225), Şuşorcă 

Mircea (ID 329215), Faur Daniel-Petrică (ID 329204), Pîrpor Florian (ID 329207), 

Mihailovits Iosif Emil (ID 329228), Telian Adina Dana (ID 329229), Pelle Nicolae 

Florin (ID 329233), Gudiu Ionel Florin (ID 329188) şi Cura Dorel Ghiţă (ID 

329179); 

f) 3 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa III, gradul profesional 

principal, ocupate astfel: Almaşi Robert (ID 329185), d-na Haş Monica (ID 329237) 

şi Conţ Anita (ID 329189); 

g) 5 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa III, gradul profesional 

asistent, ocupate de: Daşcău Claudiu-Alin, (ID 329223), Horvath Bogdan (ID 

329230), Şoimoşan Sergiu Dorel (ID 329267), Toda Roberto Daniel (ID 410072) şi 

Boiciuc Gheorghe (ID 329192); 

h) 1 funcţie publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, 

ocupată de d-na Sandu Dorina (ID 329295); 

i) 2 funcţii (publice şi contractuale) vacante, astfel: 

 SE ÎNFIINŢEAZĂ 1 funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa I, 

gradul profesional superior; 

 SE DESFIINŢEAZĂ 1 funcţie publică de execuţie vacantă de poliţist local, 

clasa III, gradul profesional asistent (ID 329220).  

 SE ÎNFIINŢEAZĂ 1 funcţie contractuală de execuţie de guard, nivelul 

studiilor – medii.  

 

5. Se schimbă subordonarea Compartimentului Protecţia Mediului, din subordinea 

Serviciului Ordine şi Linişte Publică, Compartimentul Protecţia Mediului trecând în 

subordinea directă a directorului general, iar numirea personalului se asigură cu 

respectarea art. 100 din Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul funcţionarilor publici 

republicată,  cu modificările şi completările ulterioare. 

 

5.1.COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI, din subordinea directă a directorului 

general, va avea 4 funcţii publice, după cum urmează: 

 

a. 4 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa I, gradul profesional 

superior, astfel: 

b. 3 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa I, gradul profesional 

superior, ocupate de:  Balint Laviniu Mihai (ID 444590), Rizoiu Constantin (ID 410078) 

şi Stana Claudiu Sorin (ID 410079); 

 

c. SE ÎNFIINŢEAZĂ 1 funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa I, gradul 

profesional superior.  

 



d. Postul de şef Birou Achiziţii publice,  administrativ (ID 329305), ocupat de d-na Iluna 

Monika Claudia, se desfiinţează, în urma reorganizării activităţii. Se înfiinţează – în 

cadrul Compartimentului Protecţia Mediului – o funcţie publică vacantă de poliţist local, 

clasa I, gradul profesional superior, funcţie de execuţie. Titularei funcţiei publice de 

conducere desfiinţate, d-nei Iluna Monika Claudia, i se va oferi cu prioritate un post de 

poliţist local, clasa I, gradul profesional superior, în acest Compartiment, iar numirea se 

asigură cu respectarea prevederilor art. 99 din Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

6. Se reorganizează Serviciul Circulaţie pe Drumurile Publice, din subordinea directă a 

directorului general, Biroul Comunicare, Evidenţă Procese-Verbale, Biroul Achiziţii 

Publice, Administrativ, Biroul Buget, Financiar, Contabilitate, Biroul Identificări şi 

Evidenţa Persoanelor şi Compartimentul Juridic-Contencios, stabilindu-se structura 

Serviciul Circulaţie pe Drumurile Publice şi Parcări, în subordinea directă a directorului 

general adjunct, iar numirea personalului se asigură cu respectarea art. 100 din Legea nr. 

188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,  cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 

6.1. „SERVICIUL CIRCULAŢIE PE DRUMURILE PUBLICE ŞI PARCĂRI”, din 

subordinea directă a directorului general adjunct, va avea 40 de funcţii (publice şi 

contractuale), după cum urmează: 

 

a) 1 funcţie publică de conducere de şef serviciu – ocupată de dl Tudose Laurenţiu Jan 

(ID 329258); 

b) 5 funcţii publice de execuţie de poliţist local, clasa I, gradul profesional superior 

ocupate de d-na Luca Teodora Diana (ID 329264), Cotuna Ioan Dan (ID 329270), dl 

Stoica Alexandru (ID 329298), d-na Nistor Mariana (ID 329297), dl Şoica Marius 

(ID 329244). 

c) 5 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa I, gradul profesional 

principal – ocupate de d-nii Măzăreanu Talpalariu Emilian (ID 329278), Lungu 

Cristian (ID 329276) şi d-na Burigan Codruţa Ramona (ID 329283); d-na Belean 

Nicoleta (ID 329300) şi dl Berar Daniel Ionel (ID 329291); 

d) 3 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa I, gradul profesional 

asistent – ocupate de d-nii Lazăr Flavius Radu (329261), Sirca Alin (ID 329263) şi 

Mihăilă Marius (ID 329286); 

e) 5 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa III, gradul profesional 

superior – ocupate de d-nii Ardelean Călin Nicolaie (ID 329259), Lenghel Vasile 

Marius (ID 329275), Dan Flavius Daniel (ID 329271), Gîd Florin Petrişor (ID 

329274) şi Neaga Lucian Gheorghe (ID 329280); 

f) 3 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa III, gradul profesional 

principal – ocupate de d-nii Roşu Radu Robert (ID 329281), Dehelean Dan-Ciprian 

(ID 329287) şi d-na Rada Emilia-Aniţa (ID 329282); 

g) 6 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa III, gradul profesional 

asistent – ocupate de d-nii Cismaş Marius Ghiţă (ID 329248), Chira Daniel Dorel 

(329257), Tămaş Adriana – Delia (ID 329269), Andronache Sorin-Marius (ID 

329285), Mastacan Răzvan Georgian (ID 329284) şi Suciu Adrian (ID 329277); 

h) 1 funcţie publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, 

ocupată de d-na Godja Laura Lidia (ID 329296); 

i) 1 funcţie publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent 

(ID 329182); 

j) -SE ÎNFIINŢEAZĂ 3 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa I, 

gradul profesional superior; 



k) Postul de şef Birou Buget, Financiar, Contabilitate (ID 329299), ocupat de d-na 

Hangu Monica Elena, se desfiinţează, în urma reorganizării activităţii. Titularei 

funcţiei publice de conducere desfiinţate, d-nei Hangu Monica Elena, i se va oferi, în 

cadrul „SERVICIULUI CIRCULAŢIE PE DRUMURILE PUBLICE ŞI PARCĂRI” 

– una dintre funcţiile publice vacante de poliţist local, clasa I, gradul profesional 

superior, iar numirea se asigură cu respectarea prevederilor art. 99 din Legea nr. 188/ 

1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

l) 5 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa I, gradul profesional 

asistent, după cum urmează: 

i. 1 funcţie publică de execuţie specifică de poliţist local, clasa I, gradul profesional 

asistent (ID 329273); 

ii. 1 funcţie publică de execuţie specifică de poliţist local, clasa I, gradul profesional 

asistent (ID 329178);  

iii. SE ÎNFIINŢEAZĂ 3 funcţii publice de execuţie de poliţist local, clasa I, gradul 

profesional asistent; 

m) SE ÎNFIINŢEAZĂ 1 funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa III, gradul 

profesional debutant; 

n) SE ÎNFIINŢEAZĂ 1 funcţie contractuală de execuţie de guard, nivelul studiilor – 

medii.  

 

7. Se reorganizează Serviciul Pază Bunuri şi Valori, din subordinea directă a directorului 

general, stabilindu-se structura Biroul Pază Bunuri şi Valori. 

 

7.1. BIROUL PAZĂ BUNURI ŞI VALORI, din subordinea directă a directorului general, va 

avea 16 funcţii contractuale, după cum urmează: 

 

a) 1 funcţie contractuală de conducere de şef BIROU – ocupată de dl Marţi 

Cristian Gheorghe.  

b) 15 funcţii contractuale de execuţie (guard), ocupate de d-nii Drăgoi Ionel 

Cristian (studii medii), Faur Viorel (studii medii), Margău Marius Laviniu 

(studii medii), Şerban Valentin (studii medii), Cociuba Lucian Nelu (studii 

generale), Tasch Ioan Florian (studii generale), Blig Ioan Marius (studii 

medii), Bociort Den Vasile (studii medii), Câmpean Adrian (studii medii), 

Lazăr Francisc (studii medii), Catană Florin (studii medii), Nechifor 

Cristinel (studii generale), Herbei Marius Mihai (studii medii), Brândaş 

Adrian-Petru (studii medii) şi Diaconu Costel (studii medii). 

c) SE DESFIINŢEAZĂ 5 funcţii contractuale de execuţie (guard). Acestea au 

fost ocupate de Hallai Elisabeta (studii generale), Toth Mihai Costică 

(studii generale), Ilisie Daniel Ioan (studii medii), Prodan Cristian (studii 

medii), Şecman Mihai (studii medii). 

 

8. Se reorganizează Serviciului Dispecerat şi Monitorizare, din subordinea directă a directorului 

general, Biroul Comunicare, Evidenţă Procese-Verbale şi Biroul Achiziţii Publice, 

Administrativ, stabilindu-se structura Serviciul Dispecerat şi Monitorizare, în subordinea directă 

a directorului general adjunct, iar numirea personalului se asigură cu respectarea art. 100 din 

Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 

8.1. „SERVICIUL DISPECERAT ŞI MONITORIZARE”, din subordinea directă a directorului 

general adjunct, va avea 10 funcţii publice generale, care se stabilesc ca funcţii publice generale 

în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 155/ 2010 a poliţiei locale, 

modificată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu prevederile Cap. 2, art. 7 alin. 



(1), lit. a) din Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul funcţionarilor publici,  republicată,  cu 

modificările şi completările ulterioare. Acestea vor fi stabilite după cum urmează: 

 

a) 1 funcţie publică de conducere de şef serviciu. Funcţia publică de conducere de 

şef Serviciu Dispecerat şi Monitorizare este ocupată de dl Stana Cosmin Adrian 

(ID 329206);  

b) 3 funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

ocupate de dl Mureşan Vasile-Emil (ID 329256), dl Baciu Laurenţiu (ID 329260) 

şi dl Constantin Dorel (ID 329268); 

c) 4 funcţii publice de execuţie de referent, clasa III, gradul profesional superior, 

ocupate de d-nii Herbei Adrian Daniel (ID 329235), Huţ Aurora (ID 329236), 

Sida Remus (ID 329242) şi Ganea Doina Silvia (ID 329306); 

d) 2 funcţii publice de referent, clasa III, gradul profesional principal, ocupată de dl 

Jurjuţ Marcel Cornel (ID 329240) şi Hârlău Maria (ID 329195). 

 

9. Se reorganizează Biroul Tehnic-Informatic, din subordinea directă a directorului general şi 

Serviciul Dispecerat şi Monitorizare, stabilindu-se structura Biroul Tehnic-Informatic, în 

subordinea directă a directorului general adjunct, iar numirea personalului se asigură cu 

respectarea art. 100 din Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

9.1. „BIROUL TEHNIC-INFORMATIC”, din subordinea directă a directorului general adjunct, 

va avea 6 funcţii publice generale, care se stabilesc ca funcţii publice generale în conformitate 

cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. b), din Legea nr. 155/ 2010 a poliţiei locale, republicată,  cu 

modificările şi completările ulterioare, respectiv cu prevederile Cap. 2, art. 7, alin. (1), lit. a) din 

Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,  republicată,  cu modificările şi 

completările ulterioare. Acestea vor fi stabilite după cum urmează: 

 

a) 1 funcţie publică de conducere de şef birou – ocupată de dl Albulescu Adrian Constantin 

(ID 329211); 

b) 2 funcţii publice de execuţie de consilieri, clasa I, gradul profesional superior, ocupate de 

dl Krausz Cornel Daniel (ID 329310) şi d-na Toma Floare Anica (329245); 

c) 1 funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ocupată de 

Matei Flavius-Laurenţiu (ID 329254); 

d) 1 funcţie publică de referent, clasa III, gradul profesional asistent, ocupată de Hileagă 

Adrian (ID 329262); 

e) 1 funcţie publică de execuţie vacantă de poliţist local, clasa III, gradul profesional 

principal, (ID 329181) se transformă în funcţie publică de execuţie vacantă de referent 

clasa III, gradul profesional asistent. 

 

10. Se reorganizează Biroul Identificări şi Evidenţa Persoanelor, aflat în subordinea directă a 

directorului general, Biroul Resurse Umane, Biroul Activitate şi Control Comercial, Biroul 

Comunicare Evidenţă Procese – Verbale, Biroul Buget, Financiar, Contabilitate şi 

Compartimentul Protecţia Mediului, stabilindu-se structura „Biroul Evidenţă Procese-Verbale şi 

Identificări Persoane”, în subordinea directă a directorului general, iar numirea personalului se 

asigură cu respectarea art. 100 din Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul funcţionarilor publici 

(r2), cu modificările şi completările ulterioare. 

 

10.1. „BIROUL EVIDENŢĂ PROCESE-VERBALE ŞI IDENTIFICĂRI PERSOANE”, din 

subordinea directă a directorului general, va avea 10 funcţii publice. Acestea se stabilesc ca 

funcţii publice specifice, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. a), din Legea nr. 155/ 

2010 a poliţiei locale, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu 

prevederile Cap. 2, art. 7, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul funcţionarilor 



publici, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare. Acestea vor fi stabilite după cum 

urmează: 

 

a) 1 funcţie publică de conducere de şef birou – ocupată de d-na Gheorghiţă 

Laura Orhideea (ID 403919); 

b) 5 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa I, gradul 

profesional superior – ocupate de d-nele Gherman Nicoleta Elena (ID 

410067), Hossu Simona Silvana (ID 329311), Crainic Emilia-Aniţa (ID 

329293), Iosup Adrian Vasile (ID 329314) şi Crainic Silviu Florin (ID 

329221); 

c) 1 funcţie publică de execuţie specifică de poliţist local, clasa I, gradul 

profesional principal – ocupată de d-na Moisi Claudia Maria (ID 329232); 

d) 1 funcţie publică de execuţie specifică de poliţist local, clasa I, gradul 

profesional asistent – ocupată de d-na Tulcan Monica Sorana (ID 329266); 

e) 1 funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa I, gradul profesional 

debutant – ocupată de d-na Mişcovici Mirela (329290); 

f) SE ÎNFIINŢEAZĂ 1 funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa I, 

gradul profesional superior.  

g) Postul de şef Birou Resurse Umane (ID 329289), ocupat de d-na Eugenia 

Crainic, se desfiinţează, în urma reorganizării activităţii. Titularei postului 

de conducere desfiinţat i se va oferi, cu prioritate, o funcţie publică vacantă 

de poliţist local, clasa I, gradul profesional superior, la „Biroul Evidenţă 

Procese-Verbale şi Identificări Persoane”, iar numirea se asigură cu 

respectarea prevederilor art. 99 din Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată,  cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

11. Se reorganizează Biroul Activitate şi Control Comercial, din subordinea directă a directorului 

general, Biroul Comunicare, Evidenţă Procese Verbale, Biroul Achiziţii Publice-Administrativ, 

stabilindu-se structura Biroul Activitate şi Control Comercial, în subordinea directă a 

directorului general, iar numirea personalului se asigură cu respectarea art. 100 din Legea nr. 

188/ 1999, privind Statutul funcţionarilor publici,  republicată,  cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

11.1 „BIROUL ACTIVITATE ŞI CONTROL COMERCIAL”, din subordinea directă a 

directorului general, va avea 9 funcţii publice, după cum urmează: 

 

a) 1 funcţie publică de conducere de şef birou – ocupată de dl Pop-Faur Alin 

(ID 329309); 

b) 3 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa I, gradul 

profesional superior, ocupate de d-nii Dragoş Mircea-Puiu (ID 329313), 

Uncruţ Ovidiu (ID 329316) şi Băltăreţu Marius (ID 410066); 

c) 2 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa I, gradul 

profesional asistent – ocupate de Ţîrle Geanina (ID 329312) şi Mărcoi 

Simona Alina (ID 400248); 

d) 1 funcţie publică de execuţie specifică de poliţist local, clasa I, gradul 

profesional debutant – ocupată de d-na Tudose Irina (ID 329292); 

e) 1 funcţie publică de execuţie specifică de poliţist local, clasa III, gradul 

profesional principal – ocupată de dl Petruse Ionel Petru (ID 329315). 

f) SE ÎNFIINŢEAZĂ 1 funcţie publică de execuţie specifică de poliţist local, 

clasa I, gradul profesional asistent. 

 

12. Se reorganizează Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal, aflat în subordinea 

directă a directorului general, Biroul Resurse Umane şi Biroul Supraveghere Comunitară 



stabilindu-se structura Serviciul Disciplina în Construcţii, în subordinea directă a directorului 

general, iar numirea personalului se asigură cu respectarea art. 100 din Legea nr. 188/ 1999, 

privind Statutul funcţionarilor publici,  republicată,  cu modificările şi completările ulterioare  

 

12.1. „SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII”, din subordinea directă a directorului 

general, va avea 12 funcţii publice, după cum urmează: 

 

a) 1 funcţie publică de conducere de şef serviciu – exercitare temporară, ocupată de d-na 

Pecican Corina Rodica (ID 410068); 

b) 5 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa I, gradul profesional superior 

– ocupate de d-nii Noghiu George Eugen (ID 329288), Schweizer Ştefan (ID 410075), 

Molnar Dorel Corneliu (ID 410074), Tămaş Sorin Gheorghe (ID 410070) şi d-na Szabo 

Daniela Adriana (ID 410071); 

c) 1 funcţie publică de execuţie specifică de poliţist local, clasa I, gradul profesional 

asistent, ocupată de Sălăşan Ciprian (ID 410073). 

d) 2 funcţii publice de execuţie de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior – 

ocupate de dl Crainic Ciprian (ID 410077) şi Ispas Ovidiu Marian (410076); 

e) 3 funcţii publice de execuţie vacante, după cum urmează:  

a. 1 funcţie publică de execuţie specifică de poliţist local, clasa I, gradul profesional 

superior, temporar vacantă, (ID 410069).  

b. 1 funcţie publică de execuţie specifică de poliţist local, clasa III, gradul 

profesional principal (ID 329272); 

c. SE ÎNFIINŢEAZĂ 1 funcţie publică de execuţie specifică de poliţist local, clasa 

I, gradul profesional superior. 

 

12.2. SE ÎNFIINŢEAZĂ Compartimentul „Control, Publicitate şi Afişaj Stradal”, în 

subordinea „Serviciului Disciplina în Construcţii”, având trei funcţii publice specifice, după cum 

urmează: 

 

- SE ÎNFIINŢEAZĂ 3 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist 

local, clasa I, gradul profesional superior. 

 

13. „BIROUL RESURSE UMANE”: 

 

 SE DESFIINŢEAZĂ 5 funcţii publice de execuţie, astfel: 

7. 1 funcţie publică de execuţie specifică de consilier, clasa I, gradul profesional superior 

(ID 329308); 

8. 1 funcţie publică de execuţie specifică de consilier, clasa I, gradul profesional superior 

(ID 421331); 

9. 1 funcţie publică de execuţie specifică de consilier, clasa I, gradul profesional superior 

(ID 329252); 

10. 1 funcţie publică de execuţie specifică de consilier, clasa I, gradul profesional superior 

(ID 329294);  

11. 1 funcţie publică de execuţie vacantă de referent, clasa III, gradul profesional principal 

(ID 427002). 

 

14. „BIROUL BUGET, FINANCIAR, CONTABILITATE” 

 SE DESFIINŢEAZĂ 3 funcţii publice de execuţie, astfel: 

-  1 funcţie publică de execuţie de referent, clasa III, gradul profesional superior – vacantă 

(ID 329301); 

-  1 funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior,  ocupată de 

d-na Sărac Daniela (ID 329303). Titularei funcţiei publice desfiinţate urmează să i se 

ofere o funcţie publică corespunzătoare, în cadrul Aparatului de specialitate al 



Primarului Municipiului Arad, conform art. 99 din Legea nr. 188/ 1999, privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

-     1 funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior,  ocupată 

de d-na Neag Ana Felicia (ID 329302). Titularei funcţiei publice desfiinţate urmează 

să i se ofere o funcţie publică corespunzătoare, în cadrul Aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Arad, conform art. 99 din Legea nr. 188/ 1999, privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

15. „BIROUL ACHIZIŢII PUBLICE, ADMINISTRATIV”: 

 

 SE DESFIINŢEAZĂ: 

a) -    1 funcţie contractuală de execuţie de inspector de specialitate, vacantă, gradul IA, 

nivelul studiilor – superioare.  

b) -   1 funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal, ocupată 

de d-na Turcu Luciana Ioana (ID 329307). Titularei funcţiei publice desfiinţate urmează 

să i se ofere o funcţie publică corespunzătoare, în cadrul Aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Arad, conform art. 99 din Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

 

16 „BIROUL COMUNICARE, EVIDENŢĂ PROCESE-VERBALE”:  

 SE DESFIINŢEAZĂ funcţia publică de conducere (vacantă) de şef Birou 

Comunicare, Evidenţă Procese-Verbale (ID 329246). 

 

17. „BIROUL SUPRAVEGHERE COMUNITARĂ”, din subordinea directă a directorului 

general, va avea 6 funcţii publice. Acestea se stabilesc ca funcţii publice generale, în 

conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. b), din Legea nr. 155/ 2010 a poliţiei locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu prevederile Cap. 2, art. 7, 

alin. (1), lit. a) din Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul funcţionarilor publici,  republicată,  cu 

modificările şi completările ulterioare Acestea vor fi stabilite după cum urmează: 

 

a) 1 funcţie publică de conducere de şef birou (ID 329176) – ocupată de dl Memet 

Iulian Marian; 

b) 5 funcţii publice de execuţie de referenţi, clasa III, gradul profesional superior – 

ocupate de d-nii Moise Teodor Alin (ID 329234), Rusu Silvestru Constantin 

(329205), Trif Cristian Ovidiu (ID 329224) Şandor Nicolae (ID 329190) şi d-na 

Luca Argentina Nicoleta (ID 329255). 

 

 

Art. 2.   Se aprobă organigrama, statele de funcţii şi de personal ale Poliţiei Locale Arad, 

conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.  3.   La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţie contrară se abrogă. 

 

Art.  4.   Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării, dar nu mai târziu de data de 1 

august 2017.  

 

Art. 5.   Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Poliţia Locală Arad şi Primarul 

Municipiului Arad, prin direcţiile de specialitate. 

 

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR 

  

 
Cod  PMA S1 01 

  



PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 

Nr. 48.827 din 24.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (3), lit. b) şi art. 45 din Legea nr. 215/ 2001, republicată, 

privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, îmi exprim 

iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: „Aprobarea modificării 

organigramei şi a statelor de funcţii şi de personal ale Poliţiei Locale Arad”, în susţinerea 

căruia formulez următoarea: 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 

 

Proiectul de hotărâre propune modificarea organigramei şi a statelor de funcţii şi de 

personal ale Poliţiei Locale Arad, prin reorganizarea instituţiei, având în vedere strategia de 

reorganizare a serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului 

Arad, din subordinea Primarului Municipiului Arad şi a aparatului de specialitate din 

cadrul Primăriei Municipiului Arad. 
Urmare a celor invocate, consider legală şi oportună adoptarea unei hotărâri privind 

modificarea organigramei şi a statelor de funcţii şi de personal ale Poliţiei Locale Arad. 

 

 

 

 

 

 

P R I M A R 

Gheorghe Falcă 



 
                                                                                                                                         

 

BIROUL RESURSE UMANE 

Nr. 4764/24.07.2017 

        

 

          De acord, 

   Director general 

       Viorica Graur 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind modificarea organigramei şi a statelor de funcţii şi 

de personal ale Poliţiei Locale Arad 

 

 

 

 

 Având în vedere strategia de reorganizare a serviciilor publice de sub 

autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, din subordinea Primarului Municipiului Arad 

şi a aparatului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad, inclusiv propunerea de 

reorganizare a Poliţiei Locale Arad, propunem următorul stat de personal şi structură 

organizatorică, pentru definitivarea noii structuri. 

 

 

PROPUNEM 

 

 

 

A) Aprobarea, prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad, a organigramei, a 

statelor de funcţii şi de personal ale Poliţiei Locale Arad, în vederea reorganizării instituţiei 

publice, după cum urmează:  

 

I.   Funcţia publică de conducere de director general (ID 329174) – ocupată de d-na Graur 

Viorica. 

II.  Funcţia publică de conducere de director general adjunct (ID 329175), aflată în directa 

subordine a directorului general – vacantă. 

III. Se reorganizează Serviciul Ordine şi Linişte Publică 1, din subordinea directă a directorului 

general, Serviciul Ordine şi Linişte Publică 2 şi Biroul Resurse Umane şi Serviciul Pază Bunuri 

şi Valori, stabilindu-se structura „Ordine, Linişte Publică şi Parcări 1”, iar numirea personalului 

se va face cu respectarea art. 100 din Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul funcţionarilor publici 

(r2), cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

Serviciul „ORDINE, LINIŞTE PUBLICĂ ŞI PARCĂRI 1”, din subordinea directă a directorului 

general adjunct, va avea 30 de funcţii (publice şi contractuale), după cum urmează: 



 

1. 1 funcţie publică de conducere de şef serviciu (ID 329184). Funcţia publică de conducere 

de şef Serviciu „ORDINE, LINIŞTE PUBLICĂ ŞI PARCĂRI 1” este ocupată de dl Barna 

Florian; 

2. 5 funcţii publice de execuţie de poliţist local, clasa I, gradul profesional superior, ocupate 

de dl Cean Cosmin Daniel (ID 329247), d-na Kun Teodora Adina (329216), dl Tamaş 

Constantin (ID 329209), dl Dobrescu Emilian Alin (ID 329187) şi de d-na Bradin Roxana 

(ID 329253). 

3. 2 funcţii publice de execuţie de poliţist local, clasa I, gradul profesional principal, ocupate 

de dl Nădăban Pascu Florin (ID 329177) şi dl Florea Ciprian Nicolae (ID 410081); 

4. 4 funcţii publice de execuţie de poliţist local, clasa I, gradul profesional asistent, ocupate 

de d-na Flonta Olimpia Gabriela (ID 329193), dl Feher Adrian-Gheorghe (ID 329198), dl 

Maruşca Florin Mircea (ID 329197) şi d-na Tuca Ionela Cornelia (ID 329213); 

5. 9 funcţii publice de execuţie de poliţist local, clasa III, gradul profesional superior, 

ocupate de d-nii Faur Stelian Constantin (ID 329238), Nagy Oliwer (ID 329202), Zoiţa 

Vasile (ID 329210), Lazea Ion Radu (329194), Nistor Alin Vasile (ID 329239), Gancea 

Ioan (ID 329279), Stepanescu Dan Petrică (ID 329191), Fazekas Tiberiu (ID 329241) şi 

Lucaciu Raul Alexandru (ID 329265); 

6. 1 funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa III, gradul profesional principal, 

ocupată de dl Apostol Cristian (ID 329208); 

7. 4 funcţii publice de execuţie de poliţist local, clasa III, gradul profesional asistent, ocupate 

de d-nii Liber Florin Nicolae (ID 329199), Racolţa Sergiu-Paul (ID 329226), Crişan 

Cătălin-Vasile (ID 329203) şi Jurj Raul Florin (ID 329231); 

8. 4 funcţii (publice şi contractuale) de execuţie vacante, astfel: 

12. SE ÎNFIINŢEAZĂ 1 funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa I, gradul 

profesional superior; 

13. 2 funcţii publice de execuţie de poliţist local, clasa III, gradul profesional asistent (ID 

329212 şi 329196); 

 SE DESFIINŢEAZĂ 1 funcţie publică de execuţie vacantă de poliţist local, 

clasa III, gradul profesional superior (ID 329222).  

SE ÎNFIINŢEAZĂ 1 funcţie contractuală de execuţie de guard, nivelul 

studiilor – medii. Înfiinţarea acestei funcţii contractuale este necesară întrucât 

atribuţiile aferente postului pentru care se solicită înfiinţarea sunt de natură 

administrativă, protocol, gospodărire şi deservire, aşa cum sunt ele prevăzute 

de art. 6 lit. a) din Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul funcţionarilor publici 

(r2), cu modificările şi completările ulterioare, un motiv suplimentar 

reprezentându-l şi posibilitatea realizării unei politici de personal eficiente, în 

măsură să asigure desfăşurarea optimă a serviciilor, birourilor şi 

compartimentelor din cadrul Poliţiei Locale Arad.  

 

IV. Se reorganizează Serviciul Ordine şi Linişte Publică 2, din subordinea directă a directorului 

general, Biroul Comunicare, Evidenţă Procese-Verbale, Biroul Tehnic – Informatic, Serviciul 

Ordine şi Linişte Publică 1, Compartimentul Juridic-Contencios şi Serviciul Pază Bunuri şi 

Valori, stabilindu-se structura „Ordine, Linişte Publică şi Parcări 2”, iar numirea personalului se 

va face cu respectarea art. 100 din Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul funcţionarilor publici 

(r2), cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Serviciul „ORDINE, LINIŞTE PUBLICĂ ŞI PARCĂRI 2”, din subordinea directă a directorului 

general adjunct, va avea 30 de funcţii (publice şi contractuale), după cum urmează: 

 

2. 1 funcţie publică de conducere de şef serviciu (ID 329227). Funcţia publică de 

conducere de şef Serviciu „ORDINE, LINIŞTE PUBLICĂ ŞI PARCĂRI 2” este 

ocupată de dl Adrian Hava; 



3. 4 funcţii publice de execuţie de poliţist local, clasa I, gradul profesional superior 

ocupate de d-nii Andrei Dan-Ovidiu (ID 329186), Felnacichi Nenad (ID 329249), 

Felnacichi Oliver Ati (ID 329251), Motrea Marian-Petru (ID 329201); 

4. 1 funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa I, gradul profesional principal, 

ocupată de d-na Jurik Renata (ID 329219); 

5. 1 funcţie publică de execuţie specifică de poliţist local, clasa I, gradul profesional 

asistent, ocupată de dl Dragoş Silviu-Simion (ID 329217);  

6. 12 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa III, gradul profesional 

superior – ocupate de d-nii: Jurcoane Cosmin-Marcel (ID 329218), Huţ Ioan (ID 

410082), Beke Mihai-Tiberiu (ID 329200), Ţigu Cristian Milorad (329225), Şuşorcă 

Mircea (ID 329215), Faur Daniel-Petrică (ID 329204), Pîrpor Florian (ID 329207), 

Mihailovits Iosif Emil (ID 329228), Telian Adina Dana (ID 329229), Pelle Nicolae 

Florin (ID 329233), Gudiu Ionel Florin (ID 329188) şi Cura Dorel Ghiţă (ID 

329179); 

7. 3 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa III, gradul profesional 

principal, ocupate astfel: Almaşi Robert (ID 329185), d-na Haş Monica (ID 329237) 

şi Conţ Anita (ID 329189); 

8. 5 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa III, gradul profesional 

asistent, ocupate de: Daşcău Claudiu-Alin, (ID 329223), Horvath Bogdan (ID 

329230), Şoimoşan Sergiu Dorel (ID 329267), Toda Roberto Daniel (ID 410072) şi 

Boiciuc Gheorghe (ID 329192); 

9. 1 funcţie publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, 

ocupată de d-na Sandu Dorina (ID 329295); 

10. 2 funcţii (publice şi contractuale) vacante, astfel: 

 SE ÎNFIINŢEAZĂ 1 funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa I, 

gradul profesional superior; 

 SE DESFIINŢEAZĂ 1 funcţie publică de execuţie vacantă de poliţist local, 

clasa III, gradul profesional asistent (ID 329220).  

 SE ÎNFIINŢEAZĂ 1 funcţie contractuală de execuţie de guard, nivelul 

studiilor – medii. Înfiinţarea acestei funcţii contractuale este necesară întrucât 

atribuţiile aferente postului pentru care se solicită înfiinţarea sunt de natură 

administrativă, protocol, gospodărire şi deservire, aşa cum sunt ele prevăzute 

de art. 6 lit. a) din Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul funcţionarilor publici 

(r2), cu modificările şi completările ulterioare, un motiv suplimentar 

reprezentându-l şi posibilitatea realizării unei politici de personal eficiente, în 

măsură să asigure desfăşurarea optimă a serviciilor, birourilor şi 

compartimentelor din cadrul Poliţiei Locale Arad.  

 

V. Se schimba subordonarea Compartimentului Protecţia Mediului, din subordinea Serviciului 

Ordine şi Linişte Publică, Compartimentul Protecţia Mediului trecând în subordinea directă a 

directorului general, iar numirea personalului se va face cu respectarea art. 100 din Legea nr. 

188/ 1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. 

 

COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI, din subordinea directă a directorului general, 

va avea 4 de funcţii publice, după cum urmează: 

 

1. 4 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa I, gradul 

profesional superior, astfel: 

 3 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa I, gradul 

profesional superior, ocupate de:  Balint Laviniu Mihai (ID 444590), Rizoiu 

Constantin (ID 410078) şi Stana Claudiu Sorin (ID 410079); 

 

 SE ÎNFIINŢEAZĂ 1 funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa I, 

gradul profesional superior.  



 

Postul de şef Birou ACHIZIŢII PUBLICE,  ADMINISTRATIV (ID 329305), 

ocupat de d-na Iluna Monika Claudia, se desfiinţează, în urma reorganizării 

activităţii. Se înfiinţează – în cadrul Compartimentului Protecţia Mediului – o 

funcţie publică vacantă de poliţist local, clasa I, gradul profesional superior, 

funcţie de execuţie. Titularei funcţiei publice de conducere desfiinţate, d-nei 

Iluna Monika Claudia, i se va oferi cu prioritate un post de poliţist local, clasa 

I, gradul profesional superior, în acest Compartiment, iar numirea se va face 

cu respectarea prevederilor art. 99 din Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

VI. Se reorganizează Serviciul Circulaţie pe Drumurile Publice, din subordinea directă a 

directorului general, Biroul Comunicare, Evidenţă Procese-Verbale, Biroul Achiziţii Publice, 

Administrativ, Biroul Buget, Financiar, Contabilitate, Biroul Identificări şi Evidenţa Persoanelor 

şi Compartimentul Juridic-Contencios, stabilindu-se structura Serviciul Circulaţie pe Drumurile 

Publice şi Parcări, în subordinea directă a directorului general adjunct, iar numirea personalului 

se va face cu respectarea art. 100 din Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul funcţionarilor publici 

(r2), cu modificările şi completările ulterioare. 

 

„SERVICIUL CIRCULAŢIE PE DRUMURILE PUBLICE ŞI PARCĂRI”, din subordinea 

directă a directorului general adjunct, va avea 40 de funcţii (publice şi contractuale), după cum 

urmează: 

 

2. 1 funcţie publică de conducere de şef serviciu – ocupată de dl Tudose Laurenţiu Jan 

(ID 329258); 

3. 5 funcţii publice de execuţie de poliţist local, clasa I, gradul profesional superior 

ocupate de d-na Luca Teodora Diana (ID 329264), Cotuna Ioan Dan (ID 329270), dl 

Stoica Alexandru (ID 329298), d-na Nistor Mariana (ID 329297), dl Şoica Marius 

(ID 329244). 

4. 5 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa I, gradul profesional 

principal – ocupate de d-nii Măzăreanu Talpalariu Emilian (ID 329278), Lungu 

Cristian (ID 329276) şi d-na Burigan Codruţa Ramona (ID 329283); d-na Belean 

Nicoleta (ID 329300) şi dl Berar Daniel Ionel (ID 329291); 

5. 3 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa I, gradul profesional 

asistent – ocupate de d-nii Lazăr Flavius Radu (329261), Sirca Alin (ID 329263) şi 

Mihăilă Marius (ID 329286); 

6. 5 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa III, gradul profesional 

superior – ocupate de d-nii Ardelean Călin Nicolaie (ID 329259), Lenghel Vasile 

Marius (ID 329275), Dan Flavius Daniel (ID 329271), Gîd Florin Petrişor (ID 

329274) şi Neaga Lucian Gheorghe (ID 329280); 

7. 3 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa III, gradul profesional 

principal – ocupate de d-nii Roşu Radu Robert (ID 329281), Dehelean Dan-Ciprian 

(ID 329287) şi d-na Rada Emilia-Aniţa (ID 329282); 

8. 6 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa III, gradul profesional 

asistent – ocupate de d-nii Cismaş Marius Ghiţă (ID 329248), Chira Daniel Dorel 

(329257), Tămaş Adriana – Delia (ID 329269), Andronache Sorin-Marius (ID 

329285), Mastacan Răzvan Georgian (ID 329284) şi Suciu Adrian (ID 329277); 

9. 1 funcţie publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, 

ocupată de d-na Godja Laura Lidia (ID 329296); 

10. 11 funcţii (publice şi contractuale) de execuţie vacante, după cum urmează:  

14. 1 funcţie publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent (ID 

329182); 

15. SE ÎNFIINŢEAZĂ 3 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa I, gradul 

profesional superior; 



 

Postul de şef Birou Buget, Financiar, Contabilitate (ID 329299), ocupat de d-na Hangu 

Monica Elena, se desfiinţează, în urma reorganizării activităţii. Titularei funcţiei 

publice de conducere desfiinţate, d-nei Hangu Monica Elena, i se va oferi, în cadrul 

„SERVICIULUI CIRCULAŢIE PE DRUMURILE PUBLICE ŞI PARCĂRI” – una 

dintre funcţiile publice vacante de poliţist local, clasa I, gradul profesional superior, iar 

numirea se va face cu respectarea prevederilor art. 99 din Legea nr. 188/ 1999, privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 5 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa I, gradul 

profesional asistent, după cum urmează: 

16. 1 funcţie publică de execuţie specifică de poliţist local, clasa I, gradul profesional asistent 

(ID 329273); 

17. 1 funcţie publică de execuţie specifică de poliţist local, clasa I, gradul profesional asistent 

(ID 329178);  

 

 SE ÎNFIINŢEAZĂ 3 funcţii publice de execuţie de poliţist local, clasa I, 

gradul profesional asistent; 

 

 SE ÎNFIINŢEAZĂ 1 funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa III, 

gradul profesional debutant; 

 

 SE ÎNFIINŢEAZĂ 1 funcţie contractuală de execuţie de guard, nivelul 

studiilor – medii. Înfiinţarea acestei funcţii contractuale este necesară întrucât 

atribuţiile aferente postului pentru care se solicită înfiinţarea sunt de natură 

administrativă, protocol, gospodărire şi deservire, aşa cum sunt ele prevăzute 

de art. 6 lit. a) din Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul funcţionarilor publici 

(r2), cu modificările şi completările ulterioare, un motiv suplimentar 

reprezentându-l şi posibilitatea realizării unei politici de personal eficiente, în 

măsură să asigure desfăşurarea optimă a serviciilor, birourilor şi 

compartimentelor din cadrul Poliţiei Locale Arad.  

 

VII. Se reorganizează Serviciul Pază Bunuri şi Valori, din subordinea directă a directorului 

general, stabilindu-se structura Biroul Pază Bunuri şi Valori. 

BIROUL PAZĂ BUNURI ŞI VALORI, din subordinea directă a directorului general, va avea 16 

funcţii contractuale, după cum urmează: 

 

1. 1 funcţie contractuală de conducere de şef BIROU – ocupată de dl Marţi Cristian 

Gheorghe.  

2. 15 funcţii contractuale de execuţie (guard), ocupate de d-nii Drăgoi Ionel Cristian 

(studii medii), Faur Viorel (studii medii), Margău Marius Laviniu (studii medii), Şerban 

Valentin (studii medii), Cociuba Lucian Nelu (studii generale), Tasch Ioan Florian 

(studii generale), Blig Ioan Marius (studii medii), Bociort Den Vasile (studii medii), 

Câmpean Adrian (studii medii), Lazăr Francisc (studii medii), Catană Florin (studii 

medii), Nechifor Cristinel (studii generale), Herbei Marius Mihai (studii medii), 

Brândaş Adrian-Petru (studii medii) şi Diaconu Costel (studii medii). 

3. SE DESFIINŢEAZĂ 5 funcţii contractuale de execuţie (guard). Acestea au fost ocupate 

de Hallai Elisabeta (studii generale), Toth Mihai Costică (studii generale), Ilisie 

Daniel Ioan (studii medii), Prodan Cristian (studii medii), Şecman Mihai (studii medii). 

 

VIII. Se reorganizează Serviciului Dispecerat şi Monitorizare, din subordinea directă a 

directorului general, Biroul Comunicare, Evidenţă Procese-Verbale şi Biroul Achiziţii Publice, 

Administrativ, stabilindu-se structura Serviciul Dispecerat şi Monitorizare, în subordinea directă 



a directorului general adjunct, iar numirea personalului se va face cu respectarea art. 100 din 

Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

„SERVICIUL DISPECERAT ŞI MONITORIZARE”, din subordinea directă a directorului 

general adjunct, va avea 10 funcţii publice generale, care se stabilesc ca funcţii publice generale 

în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. b), din Legea nr. 155/ 2010 a poliţiei locale, 

modificată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu prevederile Cap. 2, art. 7, alin. 

(1), lit. a) din Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi 

completările ulterioare. Acestea vor fi stabilite după cum urmează: 

 

1. 1 funcţie publică de conducere de şef serviciu. Funcţia publică de conducere de 

şef Serviciu Dispecerat şi Monitorizare este ocupată de dl Stana Cosmin Adrian 

(ID 329206);  

2. 3 funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

ocupate de dl Mureşan Vasile-Emil (ID 329256), dl Baciu Laurenţiu (ID 329260) 

şi dl Constantin Dorel (ID 329268); 

3. 4 funcţii publice de execuţie de referent, clasa III, gradul profesional superior, 

ocupate de d-nii Herbei Adrian Daniel (ID 329235), Huţ Aurora (ID 329236), 

Sida Remus (ID 329242) şi Ganea Doina Silvia (ID 329306); 

4. 2 funcţii publice de referent, clasa III, gradul profesional principal, ocupată de dl 

Jurjuţ Marcel Cornel (ID 329240) şi Hârlău Maria (ID 329195). 

 

IX. Se reorganizează Biroul Tehnic-Informatic, din subordinea directă a directorului general şi 

Serviciul Dispecerat şi Monitorizare, stabilindu-se structura Biroul Tehnic-Informatic, în 

subordinea directă a directorului general adjunct, iar numirea personalului se va face cu 

respectarea art. 100 din Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

 

„BIROUL TEHNIC-INFORMATIC”, din subordinea directă a directorului general adjunct, va 

avea 6 funcţii publice generale, care se stabilesc ca funcţii publice generale în conformitate cu 

prevederile art. 14 alin. (1) lit. b), din Legea nr. 155/ 2010 a poliţiei locale, modificată, cu 

modificările şi completările ulterioare, respectiv cu prevederile Cap. 2, art. 7, alin. (1), lit. a) din 

Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările 

ulterioare. Acestea vor fi stabilite după cum urmează: 

 

1. 1 funcţie publică de conducere de şef birou – ocupată de dl Albulescu Adrian Constantin 

(ID 329211); 

2. 2 funcţii publice de execuţie de consilieri, clasa I, gradul profesional superior, ocupate de 

dl Krausz Cornel Daniel (ID 329310) şi d-na Toma Floare Anica (329245); 

3. 1 funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ocupată de 

Matei Flavius-Laurenţiu (ID 329254); 

4. 1 funcţie publică de referent, clasa III, gradul profesional asistent, ocupată de Hileagă 

Adrian (ID 329262); 

5. 1 funcţie publică de execuţie vacantă de poliţist local, clasa III, gradul profesional 

principal, (ID 329181) se transformă în funcţie publică de execuţie vacantă de referent 

clasa III, gradul profesional asistent. 

 

X. Se reorganizează Biroul Identificări şi Evidenţa Persoanelor, aflat în subordinea directă a 

directorului general, Biroul Resurse Umane, Biroul Activitate şi Control Comercial, Biroul 

Comunicare Evidenţă Procese – Verbale, Biroul Buget, Financiar, Contabilitate şi 

Compartimentul Protecţia Mediului, stabilindu-se structura „Biroul Evidenţă Procese-Verbale şi 



Identificări Persoane”, în subordinea directă a directorului general, iar numirea personalului se 

va face cu respectarea art. 100 din Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul funcţionarilor publici 

(r2), cu modificările şi completările ulterioare. 

 

„BIROUL EVIDENŢĂ PROCESE-VERBALE ŞI IDENTIFICĂRI PERSOANE”, din 

subordinea directă a directorului general, va avea 10 funcţii publice. Acestea se stabilesc ca 

funcţii publice specifice, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. a), din Legea nr. 155/ 

2010 a poliţiei locale, modificată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu 

prevederile Cap. 2, art. 7, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul funcţionarilor 

publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Acestea vor fi stabilite după cum urmează: 

 

1. 1 funcţie publică de conducere de şef birou – ocupată de d-na Gheorghiţă Laura Orhideea 

(ID 403919); 

2. 5 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa I, gradul profesional superior 

– ocupate de d-nele Gherman Nicoleta Elena (ID 410067), Hossu Simona Silvana (ID 

329311), Crainic Emilia-Aniţa (ID 329293), Iosup Adrian Vasile (ID 329314) şi Crainic 

Silviu Florin (ID 329221); 

3. 1 funcţie publică de execuţie specifică de poliţist local, clasa I, gradul profesional 

principal – ocupată de d-na Moisi Claudia Maria (ID 329232); 

4. 1 funcţie publică de execuţie specifică de poliţist local, clasa I, gradul profesional asistent 

– ocupată de d-na Tulcan Monica Sorana (ID 329266); 

5. 1 funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa I, gradul profesional debutant – 

ocupată de d-na Mişcovici Mirela (329290); 

 SE ÎNFIINŢEAZĂ 1 funcţie publică de execuţie de poliţist local, clasa I, 

gradul profesional superior.  

  

Postul de şef Birou Resurse Umane (ID 329289), ocupat de d-na Eugenia 

Crainic, se desfiinţează, în urma reorganizării activităţii. Titularei postului de 

conducere desfiinţat i se va oferi, cu prioritate, o funcţie publică vacantă de 

poliţist local, clasa I, gradul profesional superior, la „Biroul Evidenţă Procese-

Verbale şi Identificări Persoane”, iar numirea se va face cu respectarea 

prevederilor art. 99 din Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

XI. Se reorganizează Biroul Activitate şi Control Comercial, din subordinea directă a 

directorului general, Biroul Comunicare, Evidenţă Procese Verbale, Biroul Achiziţii Publice-

Administrativ, stabilindu-se structura Biroul Activitate şi Control Comercial, în subordinea 

directă a directorului general, iar numirea personalului se va face cu respectarea art. 100 din 

Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

„BIROUL ACTIVITATE ŞI CONTROL COMERCIAL”, din subordinea directă a directorului 

general, va avea 9 funcţii publice, după cum urmează: 

 

1. 1 funcţie publică de conducere de şef birou – ocupată de dl Pop-Faur Alin (ID 329309); 

2. 3 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa I, gradul profesional 

superior, ocupate de d-nii Dragoş Mircea-Puiu (ID 329313), Uncruţ Ovidiu (ID 329316) şi 

Băltăreţu Marius (ID 410066); 

3. 2 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa I, gradul profesional asistent 

– ocupate de Ţîrle Geanina (ID 329312) şi Mărcoi Simona Alina (ID 400248); 

4. 1 funcţie publică de execuţie specifică de poliţist local, clasa I, gradul profesional 

debutant – ocupată de d-na Tudose Irina (ID 329292); 

5. 1 funcţie publică de execuţie specifică de poliţist local, clasa III, gradul profesional 

principal – ocupată de dl Petruse Ionel Petru (ID 329315). 



 

 SE ÎNFIINŢEAZĂ 1 funcţie publică de execuţie specifică de poliţist local, 

clasa I, gradul profesional asistent. 

 

XII. Se reorganizează Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal, aflat în subordinea 

directă a directorului general, Biroul Resurse Umane şi Biroul Supraveghere Comunitară 

stabilindu-se structura Serviciul Disciplina în Construcţii, în subordinea directă a directorului 

general, iar numirea personalului se va face cu respectarea art. 100 din Legea nr. 188/ 1999, 

privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. 

 

„SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII”, din subordinea directă a directorului general, 

va avea 12 funcţii publice, după cum urmează: 

 

1. 1 funcţie publică de conducere de şef serviciu – exercitare temporară, ocupată de 

d-na Pecican Corina Rodica (ID 410068); 

2. 5 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa I, gradul 

profesional superior – ocupate de d-nii Noghiu George Eugen (ID 329288), 

Schweizer Ştefan (ID 410075), Molnar Dorel Corneliu (ID 410074), 

Tămaş Sorin Gheorghe (ID 410070) şi d-na Szabo Daniela Adriana (ID 

410071); 

3. 1 funcţie publică de execuţie specifică de poliţist local, clasa I, gradul 

profesional asistent, ocupată de Sălăşan Ciprian (ID 410073). 

4. 2 funcţii publice de execuţie de consilier juridic, clasa I, gradul profesional 

superior – ocupate de dl Crainic Ciprian (ID 410077) şi Ispas Ovidiu 

Marian (410076); 

5. 3 funcţii publice de execuţie vacante, după cum urmează:  

 1 funcţie publică de execuţie specifică de poliţist local, clasa I, gradul 

profesional superior, temporar vacantă, (ID 410069).  

 1 funcţie publică de execuţie specifică de poliţist local, clasa III, gradul 

profesional principal (ID 329272); 

 SE ÎNFIINŢEAZĂ 1 funcţie publică de execuţie specifică de poliţist local, 

clasa I, gradul profesional superior. 

 

XIII. SE ÎNFIINŢEAZĂ Compartimentul „Control, Publicitate şi Afişaj Stradal”, în subordinea 

„Serviciului Disciplina în Construcţii”, având trei funcţii publice specifice, după cum urmează: 

 SE ÎNFIINŢEAZĂ 3 funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local, 

clasa I, gradul profesional superior. 

 

XIV. „BIROUL RESURSE UMANE”: 

 

 SE DESFIINŢEAZĂ 5 funcţii publice de execuţie, astfel: 

18. 1 funcţie publică de execuţie specifică de consilier, clasa I, gradul profesional superior 

(ID 329308); 

19. 1 funcţie publică de execuţie specifică de consilier, clasa I, gradul profesional superior 

(ID 421331); 

20. 1 funcţie publică de execuţie specifică de consilier, clasa I, gradul profesional superior 

(ID 329252); 

21. 1 funcţie publică de execuţie specifică de consilier, clasa I, gradul profesional superior 

(ID 329294);  

22. 1 funcţie publică de execuţie vacantă de referent, clasa III, gradul profesional principal 

(ID 427002). 

 

XV. „BIROUL BUGET, FINANCIAR, CONTABILITATE” 

 SE DESFIINŢEAZĂ 3 funcţii publice de execuţie, astfel: 



-   1 funcţie publică de execuţie de referent, clasa III, gradul profesional superior – vacantă 

(ID 329301); 

-     1 funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior,  ocupată 

de d-na Sărac Daniela (ID 329303). Titularei funcţiei publice desfiinţate urmează să i 

se ofere o funcţie publică corespunzătoare, în cadrul Aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Arad, conform art. 99 din Legea nr. 188/ 1999, privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

-     1 funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior,  ocupată 

de d-na Neag Ana Felicia (ID 329302). Titularei funcţiei publice desfiinţate urmează 

să i se ofere o funcţie publică corespunzătoare, în cadrul Aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Arad, conform art. 99 din Legea nr. 188/ 1999, privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

XVI. „BIROUL ACHIZIŢII PUBLICE, ADMINISTRATIV”: 

 

 SE DESFIINŢEAZĂ: 

          -    1 funcţie contractuală de execuţie de inspector de specialitate, vacantă, gradul IA, 

nivelul studiilor – superioare.  

          -    1 funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal, ocupată 

de d-na Turcu Luciana Ioana (ID 329307). Titularei funcţiei publice desfiinţate 

urmează să i se ofere o funcţie publică corespunzătoare, în cadrul Aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Arad, conform art. 99 din Legea nr. 188/ 1999, 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

 

 

XVII. „BIROUL COMUNICARE, EVIDENŢĂ PROCESE-VERBALE”:  

 SE DESFIINŢEAZĂ funcţia publică de conducere (vacantă) de şef Birou 

Comunicare, Evidenţă Procese-Verbale (ID 329246). 

 

XVIII. „BIROUL SUPRAVEGHERE COMUNITARĂ”, din subordinea directă a directorului 

general, va avea 6 funcţii publice. Acestea se stabilesc ca funcţii publice generale, în 

conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. b), din Legea nr. 155/ 2010 a poliţiei locale, 

modificată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu prevederile Cap. 2, art. 7, alin. 

(1), lit. a) din Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi 

completările ulterioare. Acestea vor fi stabilite după cum urmează: 

 

1. 1 funcţie publică de conducere de şef birou (ID 329176) – ocupată de dl Memet 

Iulian Marian; 

2. 5 funcţii publice de execuţie de referenţi, clasa III, gradul profesional superior – 

ocupate de d-nii Moise Teodor Alin (ID 329234), Rusu Silvestru Constantin 

(329205), Trif Cristian Ovidiu (ID 329224) Şandor Nicolae (ID 329190) şi d-na 

Luca Argentina Nicoleta (ID 329255). 

 

 B) Organigrama şi statul de funcţii sunt cuprinse în anexele la prezentul raport. 

 C) La reorganizarea posturilor în cadrul acestei avizări s-a ţinut cont şi de Avizul 

ANFP nr. 872446, din 2011, pentru asimilarea funcţiilor şi salariilor de bază ale 

personalului încadrat în funcţii publice specifice cu funcţiile publice generale.  

             

 

Şef Birou Resurse Umane, 

Eugenia Crainic 
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