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AVIZAT,
SECRETAR GENERAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al Poliţiei Locale Zalău

Consiliul Local al Municipiului Zalău, 
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 37885 din 17 mai 2023 al Primarului Municipiului Zalău;
-Raportul de specialitate nr. 38147 din 17 mai 2023 al Direcţiei resurse umane, monitorizare vmităţi de 

învăţământ - CFG - Serviciul resurse umane, salarizare;
-Referatul Poliţiei Locale Zalău nr. 3866 din 12 mai 2023, înregistrat la Primăria municipiului Zalău 

sub nr. 37789 din 16 mai 2023 cu privire la necesitatea aprobării noii Organigrame şi a Statului de funcţii 
al Poliţiei Locale Zalău;

-Adresa Instituţiei Prefectului judeţul Sălaj nr. 3790 din 18 aprilie 2023 înregistrată la Primăria 
municipiului Zalău sub nr. 30201 din 18 aprilie 2023 prin care numărul maxim de posturi aprobate pentru 
Poliţia Locală Zalău a fost diminuat cu un post, respectiv 68 de posturi faţă de 69 posturi aprobate pentru 
anul 2022;

-Adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 20498/2022, înregistartă la Poliţia Locală 
Zalău sub nr. 1099 din 04 octombrie 2022, privind obligativitatea organizării unui compartiment distinct 
pentru relaţii cu publicul;

-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zalău;
-Prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
-în temeiul art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al Poliţiei Locale Zalău conform Anexelor 1 şi 
2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. La data prezentei se abrogă HCL nr. 28 din 31 ianuarie 2023 privind aprobarea Organigramei 
şi a Statului de funcţii al Poliţiei Locale Zalău.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Poliţia Locală Zalău.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj;
- Primarul Municipiului Zalău;
- Direcţia administraţie publică;
- Direcţia economică;
- Direcţia resurse umane, monitorizare unităţi de învăţământ - CFG;
- ANFP Bucureşti;
- Poliţia Locală Zalău.
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Telefon: (40)260.610550 
http://www.zalausj.ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail: primaria@zalausj.ro

Nr. 37885 din 17.05.2023

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii

al Poliţiei Locale Zalău

Având în vedere;
• Referatul Poliţiei Locale Zalău nr. 3866 din 12 mai 2023, înregistrat la Primăria municipiului 

Zalău sub nr. 37789 din 16 mai 2023 cu privire la necesitatea aprobării noii Organigrame şi a 
Statului de funcţii al Poliţiei Locale Zalău;

• Adresa Instituţiei Prefectului judeţul Sălaj nr. 3790 din 18 aprilie 2023 înregistrată la Primăria 
municipiului Zalău sub nr. 30201 din 18 aprilie 2023 prin care numărul maxim de posturi aprobate 
pentru Poliţia Locală Zalău a fost diminuat cu un post, respectiv 68 de posturi faţă de 69 posturi 
aprobate pentru anul 2022;

• Adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 20498/2022, înregistartă la Poliţia Locală 
Zalău sub nr. 1099 din 04 octombrie 2022, prin care instituţia este înştiinţată despre obligativitatea 
organizării unui compartiment distinct pentru relaţii cu publicul, care să primească, să înregistreze, 
să se îngrijească de rezolvarea petiţiilor şi să expedieze răspunsurile către petiţionari, potrivit art. 6 
alin. (1) din OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare;

• Prevederile art. 129 alin. (2), lit. a) şi (3), lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare: ”ART. 129 - (2) Consiliul local exercită următoarele 
categorii de atribuţii: a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, 
precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor 
publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local;
(3) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local. c) aprobă, în condiţiile 
legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de 
specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de 
funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau 
desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora".

Ţinând cont de cele de mai sus la nivelul Poliţiei Locale Zalău se propun următoarele modificări:
- se reorganizează activitatea Biroului financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ, juridic 

şi se redenumeşte Biroul financiar, contabilitate, resurse umane, achiziţii, juridic, relaţii cu publicul;
- se desfiinţează funcţia publică de execuţie vacantă de poliţist local, clasa I, grad profesional 

asistent din cadrul Serviciului ordine publică.
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în urma modificării propuse, numărul de posturi aprobat se modifică, iar structura Poliţiei Locale 
Zalău va fi următoarea:

^ 68 posturi, din care:
• 6 funcţii publice de conducere
• 62 funcţii publice de execuţie

Conform prevederilor art. 409 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificările 
care fac obiectul Proiectului de Hotărâre se vor comunica Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 
în termen de 10 zile lucrătoare de la dispunerea măsurii prin act administrativ.

Ţinând cont de prevederile mai sus menţionate, în temeiul art. 136 alin. (1) şi (8) coroborate cu 
art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului Zalău 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al Poliţiei Locale Zalău, 
conform Anexelor 1 şi 2, care fac parte integrantă din Proiectul de Hotărâre.

La data adoptării Hotărârii de consiliu local se abrogă HCL nr. 28 din 31 ianuarie 2023 privind 
aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al Poliţiei Locale Zalău.

Primar, 
Ionel Ciunt

DRU/SRU/JT-2ex
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Direcţia resurse umane, monitorizare unităţi de învăţământ - CFG 
Serviciul resurse umane, salarizare 
Nr. 38147 din 17.05.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
al proiectului de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii

al Poliţiei Locale Zalău

Având în vedere:
• Prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare:”(3j Proiectele de hotărâri ale consiliului local însoţite de 
referatele de aprobare ale acestora şi de alte documente de prezentare şi de motivare se 
înregistrează şi se transmit de secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ- 
teritoriale:compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului în 
vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate"',

• Referatul de aprobare al primarului nr. 5479 din 37885 din 17 mai 2023 al proiectului de hotărâre 
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al Poliţiei Locale Zalău;

• Referatul Poliţiei Locale Zalău nr. 3866 din 12 mai 2023, înregistrat la Primăria municipiului Zalău 
sub nr. 37789 din 16 mai 2023 cu privire la necesitatea aprobării noii Organigrame şi a Statului de 
funcţii al Poliţiei Locale Zalău;

• Adresa Instituţiei Prefectului judeţul Sălaj nr. 3790 din 18 aprilie 2023 înregistrată la Primăria 
municipiului Zalău sub nr. 30201 din 18 aprilie 2023 prin care numărul maxim de posturi aprobate 
pentru Poliţia Locală Zalău a fost diminuat cu un post, respectiv 68 de posturi faţă de 69 posturi 
aprobate pentru anul 2022;

• Adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 20498/2022, înregistrată la Poliţia Locală 
Zalău sub nr. 1099 din 04 octombrie 2022, prin care instituţia este înştiinţată despre obligativitatea 
organizării unui compartiment distinct pentru relaţii cu publicul, care să primească, să înregistreze, 
să se îngrijească de rezolvarea petiţiilor şi să expedieze răspunsurile către petiţionari, potrivit art. 6 
alin. (1) din OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare;

• Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. c), ale art. 518 alin. (1) lit. d), alin. (6) şi (7) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: "ylr/. 129 
- (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea 
şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi 
ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local;
(S) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de 
funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, 
reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, 
reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora.
ART. 518 Reorganizarea autorităţii sau instituţiei publice
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(1) In caz de reorganizare a activităţii autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarii publici vor fi 
numiţi în noile funcţii publice sau, după caz, în compartimentele rezultate, în următoarele cazuri: 
d) intervin modificări în structura compartimentului.
(6) Reorganizarea activităţii autorităţii sau instituţiei publice are loc în situaţii temeinic justificate 
cel mult o dată într-un interval de 6 luni consecutive, cu excepţia situaţiei în care intervin 
modificări legislative care determină necesitatea reorganizării acestora.
(7) In cazul în care reorganizarea activităţii autorităţii sau instituţiei publice determină reducerea 
posturilor, autoritatea sau instituţia publică nu poate înfiinţa posturi similare celor desfiinţate 
pentru o perioadă de un an de la data reorganizării. ”

Prin Referatul de aprobare nr. 37885 din 17 mai 2023, Primarul Municipiului Zalău supune spre 
dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al Municipiului Zalău, aprobarea Organigramei şi a Statului de 
funcţii al Poliţiei Locale Zalău ca urmare a referatului Poliţiei Locale Zalău nr. 3866 din 12 mai 2023, 
înregistrat la Primăria municipiului Zalău sub nr. 37789 din 16 mai 2023, prin care solicită aprobarea 
noii Organigrame şi a Statului de funcţii al Poliţiei Locale Zalău, astfel:

• reorganizarea activităţii Biroului financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ, juridic şi 
redenumirea acestuia în: Biroul financiar, contabilitate, resurse umane, achiziţii, juridic, relaţii 
cu publicul;

• desfiinţarea fimcţiei publice de execuţie vacantă de poliţist local, clasa I, grad profesional 
asistent din cadrul Serviciului ordine publică.

în urma modificării propuse, numărul de posturi aprobat se modifică, iar structura Poliţiei Locale 
Zalău va fi următoarea:

> 68 posturi, din care:
• 6 funcţii publice de conducere
• 62 funcţii publice de execuţie

Precizăm faptul că modificările propuse respectă prevederile OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi numărul maxim de posturi comunicat 
prin adresa Instituţiei Prefectului judeţul Sălaj nr. 3790 din 18 aprilie 2023 înregistrată la Primăria 
municipiului Zalău sub nr. 30201 din 18 aprilie 2023.

De asemenea, facem precizarea că modificările mai sus menţionate respectă prevederile art. XVI*) 
alin. (2) 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, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 391 din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform prevederilor art. 409 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, modificările care fac obiectul Proiectului de Hotărâre se vor comunica Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici în termen de 10 zile lucrătoare de la dispunerea măsurii prin act 
administrativ.

Luând în considerare cele de mai sus, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Organigramei şi a Statului de funcţii al Poliţiei Locale Zalău conform Anexelor 1 şi 2, care fac parte 
integrantă din Proiectul de Hotărâre, este necesar şi oportun.

Odată cu adoptarea Hotărârii de Consiliu Local, se abrogă HCL nr. 28 din 31 ianuarie 2023 privind 
aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al Poliţiei Locale Zalău.

Direcro:
Mih^U

aecutiv,
iiiuţan

Şef serviciu, 
Carmen Şerban
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALĂU 
POLIŢIA LOCALĂ ZALĂU

Număr operator de date cu caracter personal:6036 
Cod 450062 Tel/Fax 0260-610178 CF 17753410 

E-mail: politialocalazalau@gmail.com 
Zalău, B-dul Mihai Viteazul, nr.23/A 

din Ob/ 2023

fPOLipA locala 
ZALĂU

/isî ii

ROMÂNIA

MqiNicrpiuLZAr.ĂTT^ 

primAriamunij ■Ău
Nr. dş îjjţegislrare

luna^REFERAT

Privind aprobarea noii Organigrame si a Statului de funcţii al 
Poliţiei Locale Zalău '

Având în vedere:
Adresa Primăriei municipiului Zalău cu nr.35147 din 08.05.2023, având la bază 

adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Sălaj cu nr.3790 din 18.04.2023, privind numărul 
maxim de posturi pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, prin care 
numărul total de posturi aprobate pentru Poliţia Locală Zalău a fost diminuat cu un post, 
respectiv 68 de posturi faţă de 69 aprobate pentru anul 2022.

Prevederile art.518, alin. 6) şi 7) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, propunem:

Reducerea unui post de funcţie publică specifică de execuţie vacantă de poliţist 
local, clasa I , studii Superioare, grad profesional asistent , din cadrul Serviciului Ordine 
Publică.

în conformitate cu art.518, alin.l), lit.d) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019, 
privind Codul Administrativ “ intervin modificări în structura compartimentului, 
menţionăm că în cadrul Biroului financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ, 
juridic au intervenit următoarele modificări:

Prin Hotărârea Consiliului Local Nr.l76 din 14.07.2014, postul de natură
contractuală cu atribuţii pe administrativ s-a transformat în funcţie publică în cadrul 
Serviciului Ordine Publică.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.234 din 29.08.2019 a fost transformată o fimcţie 
publică de execuţie de consilier în fimcţie publică de execuţie de consilier achiziţii publice.

în baza adresei Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu nr.20498/2022, prin 
care suntem înstiintati:

9 9 9

Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să organizeze un compartiment 
distinct pentru relaţii cu publicul, care să primească, să înregistreze, să se îngrijească de 
rezolvarea petiţiilor şi să expedieze răspunsurile către petiţionari, potrivit art.6 alin. (1) 
din Ordinanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 
petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,,

]
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Având în vedere cele menţionate mai sus cu modificările intervenite propunem 
reorganizarea activităţii Biroului financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ, 
juridic, în:

“BIROUL FINANCIAR CONTABILITATE, RESURSE UMANE, ACHIZIŢII, JURIDIC, 
RELAŢII CU PUBLICUL”

Vă rugăm să dispuneţi iniţierea Proiectului de Hotărâre a Consiliului Local privind 
modificările intervenite în structura Poliţiei Locale Zalău, respectiv reducerea unui funcţii 
publice de execuţie de poliţist local din cadrul Serviciului Ordine Publică şi reorganizarea 
activităţii Biroului financiar contabilitate, resurse umane, administrativ juridic, cu 
modificările prezentate, precum şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii, cu 
actualizările intervenite.

Anexam:
HCLnr.176din 14.07.2014;
HCL nr.234 din 29.08.2023;
HCL nr.28 din 31.01.2023 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al Politiei 

Locale Zalău ;
Adresa ANFP cu nr. 20498/2022;
Organigrama propusă pentru aprobare;
Statul de funcţii propus, cu actualizarea modificările intervenite.

Şef birou financiar contabilitate resurse umane 
administrativ, juridic,

Porumb Ileana

BFCRUAJ/RU/Solomonean Angela//2 ex.
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ORGANIGRAMĂ 
POLIŢIA LOCALA ZALĂU

Anexa nr. la HCL Nr.

l l
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALĂU POLIŢIA LOCALĂ ZALĂU PRIMAR

\

DIRECTOR EXECUTIV 1

1DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

i

ŞEF SERVICIU 
ORDINE PUBLICĂ

ŞEF BIROU FINANCIAR 
CONTABILITATE, 
RESURSE UMANE, 
ACHIZIŢII, JURIDIC, 

RELAŢII CU PUBLICUL

ŞEF SERVICIU 
CIRCULAŢIE 

RUTIERĂ
1 1

1

I
COMPARTIMENT

DjSPECERAT
ŞEF BIROU 

ORDINE PUBLICĂ
BIROUL FINANCIAR 
CONTABILITATE, 
RESURSE UMANE, 
ACHIZIŢII, JURIDIC, 

RELAŢII CU PUBLICUL

.,.^5 ■ ■1
CIRCULAŢIE RUTIERĂ 9

6

42ORDINE PUBLICĂ

Funcţii 
publice de 
conducere

Funcţii 
publice de 
execuţie

Total

DIRECTOR ^6upy, I 6 62 68
TRIF LUCfi



la HCLAnexa Nr.«
STAT DE FUNCŢII 

POLIŢIA LOCALĂ ZALĂU

Funcţia publica Funcţia contractuala
FUNCŢIA

DE Treapta
profesion
ala/grad

Numele, prenumele/VACANT, temporar 
VACANT/temporar OCUPAT, după cat

NR. înalt
functio

Nivelul
studiilor

Gradul
profesional

Nivelul
studiilor

OBSERVASTRUCTURA OEMNITA ClasaCRT. de de Tllde conducere de execuţieTE conducere execuţienar
PUBUCA public

Director
executiv

TRIF LUCIAN-SORIN1 I sII

Director
executiv
adjunct

VALEA DUMITRU2 I SII

BIROUL FINANCIAR CONTABILITATE, 
RESURSE UMANE, ACHIZIŢII, JURIDIC, 
RELAŢII CU PUBLICUL

PORUMB ILEANA3 Şef Birou II sI
COLŢIŞ VALENTINA-AMALIA4 consilier SsuperiorI

iPOP SANDA-AUGUSTINA5 Sconsiier superior

SOLOMONEAN ANGELA6 consiiier superior SI

PETRE IOANA7 consilier juridic principal SI

MORAR MIRCEA8 consilier principal SI
consilier achiziţii

publice
CRIŞAN ANCUŢA MONICA9 debutant SI

SERVICIUL CIRCULAŢIE RUTIERĂ
HORVAT OVIDIU-CĂLIN 
MARTIN MIRCEA VASILE

10 Şef Serviciu sI II
11 poliţist local superior SI

CIONTOS ALEXANDRU- lOAN12 poliţist local superior M
LAZĂR CRISTIAN-IOAN13 poliţist local superior M
TĂRAU DAN- MIMAI14 poliţist local superior M

15 MATEI RARES poliţist local Ssuperior
HĂRAN MARIUS16 poliţist local SsuperiorI
ŞANDOR OVIDIU-CONSTANTIN17 poliţist local superior SI

18 lANCU RAUL-VASILE poliţist local SsuperiorI
GORON DORIN-ALIN19 poliţist local Ssuperior

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ

VACANT20 Şef Serviciu II sI

VACANT21 Şef Birou II sI



Compartiment Dispecerat
22 OLARANGELA poliţist local MsuperiorIII
23 KRAUSZLENUŢA poliţist local Msuperior
24 CABAMIRELA poliţist local Ssuperior
25 VEDINAŞ ILEANA poliţist local Ssuperior
26 BACIU ANCA-FLORICA poliţist local Ssuperior

Ordine Publică
27 BAIDOC DOREL-lOAN poliţist local superior M
28 BUCUR DANIEL poliţist local superior M
29 BODIAN DORINA poliţist local Ssuperior

BODIAN VASILE- ISAIU30 poliţist local superior MIII
31 CABA BENIAMIN-MARCEL poliţist local Msuperior
32 DRAGOS ADRIAN-NICOLAE poliţist local SsuperiorI
33 ERDEI ALEXANDRU poliţist local Ssuperior
34 ERDEI IOANA poliţist local SsuperiorI
35 FLOREAMARIUS poliţist local Ssuperior

HULUBAN lOAN
KASZTA ALEXANDRU

36 poliţist local SsuperiorI
37 poliţist local MsuperiorIII

LUCĂCEL CORNELIA- DORINA38 poliţist local S .superiorin.
39 MATEI FLORIN >•" M :• poliţist local superiorIII

MESAROŞ GHEORGHE- GABRIEL  ' ' 40 poliţist locai SsuperiorI

41 MOCAN VASILE poliîlsţ'lpcal Ssuperior- I
42 OLAR VENUT poliţist local ' S1 superior

PACURAR ADRIAN- MIRCEA43 poliţist local M-superiorIII
V44 PETRUŞAN NICOLAE -SERGIU >poliţist local superior Si

45 PLIC NICOLAE poliţist local superior S
46 POP lOAN poliţist local Ssuperior
47 PRODAN RADU poliţist local Ssuperior

RĂCEAN CRISTIAN48 poliţist local superior SI
49 SABĂU CONSTANTIN poliţist local superior M
50 SAV CLAUDIU-TRAIAN poliţist local superior MIII
51 SOICA NELU-MIHAEL poliţist local superior MIII
52 SUCIU ROMULUS-lOAN poliţist local superior M
53 VAIDA VASILE-DORU poliţist local superior SI
54 VARTIC FLORIN poliţist local Ssuperior
55 lACOB lOAN- ROBERT poliţist local superior S

CABA CĂLIN
TĂNASĂ LIVIU-MIRCEA

56 poliţist local superior S
57 poliţist local principal S

REMEŞ VASILE-COSMIN
BUSUIOC HOREA-VASILE

58 poliţist local superior MIII
59 poliţist local superior S
60 PORŢAN ANDREI-ALEXANDRU poliţist local Sprincipal
61 COCIOBEA DORIN-FLORIN poliţist local Sasistent
62 CHEŢE SERGIU poliţist local asistent S

POP MIRCEA-CLAUDIU 
SÎRCĂ CĂTĂLIN-GABRIEL

63 poliţist local asistent M
64 poliţist local debutant S



^ »

NEGREAN NICOLAE-DANIEL liga65 poliţist local MdebutantIII
VACANT66 m 'Vi’ 'mmt msmpoliţist local debutant MIII
VACANT67 glisapoliţist local Mdebutant
VACANT68 M0m liiilasistentpoliţist local SI

Nr. total de funcţii publice ocupate vacante total ■
Nr. total de înalţi funcţionari publici 0 0 0
Nr. total de funcţii publice de conducere 4 2 6
Nr. total de funcţii publice de execuţie 58 4 63
Nr. total de func^i contractuale de exec. 0 0 0

Nr total de posturi potrtvH art III alin. (2) din O.U.G. Nr. 
63/2010 pentru modificarea şl completarea Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările 
şi completările ulterioare

Nr. total de funcţii din instituţie 62 6 68

Sef Birou Financiar 
Contabilitate, 

Resurse Umane, 
Achiziţii, Juridic, 
Relaţii cu | publicul 

PORU|VXB

DIRECTOR 
EXECUTIV 

TRIF EUCIAN- 
SORIN

BFCRUAJRP/RU/Solomonean Angela/2
cx.
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I PR!MÂF-?tA
Nr. d^îo^eisirare ...y ,

MINISTERULAFACERILOR intern E| y i„/^Uina

INSTITUŢIA PREFECTULUI 

JUDEŢUL SĂLAJ

ROMÂNIA

NESECRET 
A/r. 3790/18.04.2023

Exemplar nr. 1M
TOATE U.A.T. DIN JUDEŢUL SĂLAJ 

Număr posturi anul 2023

în baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr, 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi f
măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului M.D.L.P.A nr. 426/2023 
privind aplicarea prevederilor art, III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr, 273/2006 privind finanţele publice locale, precurtn şi 
pentru stabilirea unor măsuri financiare, anexat vă comunicăm numărul maxm de posţur^ 
Lcaffl unltateMnhfii\/iziune administrativ-teritorlală oe anul 2023j raportat la numărul de 

locuitori de la data de Ollanuarle 2022.
Conform art, 16 alin. (10) şi (lO^lj din Legea nr. 153/2017 in cadrul institu(iilor şi/sau 

autorităţilor publice poate fi încadrat personal cu contract individual de munca pe durată 
determinată, pe posturi în afara organigramei, prin act administrativ al conducătomlui insţitutiei. 
Angajarea personalului se face cu scopul de a desfăşura exclusiv acţivitap în cadrul proiectelor 
finaniate conform prevederilor contractului/acordului/ordinului de finanţare semnat de către 
instituţia beneficiară cu autoritatea finanţatoare şi în limita sumelor alocate.

Înfiinţarea de posturi în afara organigramei pentru implementarea proiectelor 
reglementată prin H.G, nr, 234/2023 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privmd criteriile pe 
baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru persoanele prevăzute la arf 16 
alin (1) şi (2) din Legea-cadru nr, 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fo™yi 
publice, precum şi condiţiile de înfiinţare a posturilor în afara organigramei în cadrul instituţiilor 
şi/sau autorităţilor publice care implementează proiecte finanţate din fonduri europene 
nerambursabile şi/sau prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă.

Către:
Subiect:

este

Cu stimă,
PREFECT,

ŞEF SERVICIU, 
Nădişan Cristina-Gabriela

\\

a :^iŞ
\

ITOCMIT, 
Copas Cornel Vasile

Ţ

Serviciul Juridic, contencios administrativ sl apostila 
juridic&prefecturosalaj.ro

Pagina 1 din 1

wwwt sj.prelectufa.nTal.gov.ro 
v<5 rugdrr) sâ

Zal5u Str Plata 1 Oacembria 1918, nr 12, ]udetul Sâla), Tal 40.260.615450, fa. 40-260.661270, a-mallr psi@prafac.urasala].ro.

(L
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Anexa nr. 1

Număr maxim de posturi pe anul 2023 Posturi 
pentru 
poliţia 

comunitară 
şi paza 

obiecvtivelo 
r de interes 
judeţean 

potrivit pct. 
3 din anexa

Posturi 
pentru 

serviciul 
local de 
evidenţa 

persoanelor 
potrivit pct. 
2 din anexa

Număr 
maxim de 

posturi 
potrivit pct, 1 
din anexa la 
Ordonanţa 

de Urgenţă a 
Guvernului 
nr. 63/2010

Populaţia 
unităţilor 

administrativ- 
teritoriale ale 

judeţului

Denumirea 
unităţilor 

administrativ- 
teritoritale ale 

judeţului

Codul SIRUTA 
al unităţilor 

administrativ- 
teritoriale ale 

judeţului

TIP UAT CJ - 
Consiliul judeţean 
M - Municipiu O 

- Oraş C - 
Comună

COD UAT 11 - 
Consiliu judeţean

12- Municipiu
13- Oraş 14- 

Comună

TOTAL
POSTURI

SĂLAJ
ia

laOrdonanţa 
de Urgenţă Ordonanţa 

de Urgenţăa
Guvernului 
nr. 63/2010

a
Guvernului 
nr 63/2010

5=2+3+44321d eb c 2.350116572.177240587
TOTAL JUDEŢ

din care; 326016310Consiliul
judeţean

240587Sălaj314CJ11

68^I 5571547468289din care;Total municipii 5571547468289139704 ZalăuM12Zalău

3232828135915din care:Total oraşe 663637293Cehu Silvaniei139740
139811

O13Cehu Silvaniei 

Jibou
1031148811449Jibou

Simleu
Silvaniei

O13
15417713017173139884O13Simleu Silvaniei

114420121.112136383din care:Total comune

i



0// /Ir //jAgenţia Naţională, a i'u ncţionarilor Publici
tel; 0374 t1,:W41 

.0374 117714 
Bax: 021 312 44 04 
'''www.anfp.gov.rcj

;

Nr. 20498/2022

Bd. MIrcea Vodă, nr. 44 
tronsonul III, sector 3 
Bucureşti, cod poştal 030669

CONSILIULL.OCAL7 
POLIŢIA LOC.\.LÂ ZA •; O

INTRARE/iEŞIRENr. .'.?<;> 9 f
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU, JUDEŢUL SĂLAJ 

DOMNULUI PRIMAR, CIUNT IONEL

SPRE ŞTIINŢĂ: POLIŢIEI LOCALE ZALĂU, JUDEŢUL SĂLAJ
DOMNULUI DIRECTOR EXECUTIV, TRIF LUCIAN-SORIN

■; t-

Dala

'. I ' 
a

nr.101/2^!°;ansr^la Agent.er^S:L«“rr Zalău, iudeţuL&laj
portalului de management al funcţiilor oufalic© ^^*^**^' Pria. lnterm.ediuinr.20498/2022, vă comunicam cfltluat cuno/t n l^dlrod r^ înregistrată cu 
funcţii publice din cadrul Politiei Locale Zalău iudli-ni’^ăil modipcanle aduse structurii de 
date privind evidenţa funcţiilor publice şffilncţionarilor p^blici.'^

In urma analizei documentaţiei facem următoare^trs'maţie de ordin legal: 

pentru reiatii LpSS'®caTe^săţriTOasă''Stnriist'^*^"'“-® '=°a'Partiment distinct

Snlf ^rTf^S2^modificările şfcompSirZrio^f (iŢclin Ordciri^nţa 
a petiţiiior^A cu

.■ .•

Cu deosebită consideraţie,
l-d..

preşedinte
COZMA

'. gib.f

f-e*

■ jr;:,'.

i
a"

'V .■

Opero(or de date 1 / 1cu caracter personal în conformitate cu Resulomel^^iri(;ir^t~67^^{7^^
mentalul European şi al Consiliului din 27 aprilie 2oTf~~ IH

http://www.anfp.gov.rcj


PRIMAR
450016-Zalău, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj 1*|F (40)260.610550 Fax.(40)260.66{869
http://www,zalausj,ro e-mail: primaria@zalausj,ro

SeSl7e3eran;.r“^^ '''
Nr. 35147 din 08.05.2023

MUNICIPIUL ZALĂU

■ ,M . LOCAi./''Ai..Ai.i

Către,
Poliţia Locală Zalău 

B-dul Mihai Viteazu, Nr. 23/A 
^ ZALĂU-SĂLAJ 
Domnului director TRIF LUCIAN-SORIN

Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Judeţul Sălaj nr 

2023 înregistrată la Primăria

privind numărul maxim de posturi
teritorială, prin care numărul total de posturi aprobate pentru Poliţia Locală Zalău 

diminuat cu un post (68 de posturi faţă de 69

procedaţi la modificarea Organigramei şi 

aprobate prin adresa mai

• 3790 din 18 aprilie
municipiului Zalău cu nr. 30201 din 19 aprilie 2023 

pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ- 

a fost
aprobate pentru anul 2022), vă rugăm să 

a Statului de funcţii, în conformitate CU cele
sus menţionată.

loii^FCiunL Director
Mjhai^ l^ecutiv,

wuţanA
7

DRU/SRU/JT2ex.

(

http://www,zalausj,ro

