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JUDETUL BACAU 
Primarul Municipiului Bacau 
 

 
PROIECT DE HOTARÂRE 

 
privind aprobarea de principiu de catre  Consiliul Local al Municipiului Bacau, 

a participarii Politiei Primariei Municipiului Bacau, la „Programul de 
Pregatire a Agentilor Comunitari din Politia Comunitara a  municipiului 
Bacau”,  program organizat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 
 
Consiliul Local al Municipiului Bacau 

Având în vedere: 
 
ü Prevederile Legii nr.379/2005 privind aprobarea bugetului de stat pe 

anul 2006; 
ü Prevederile O.U.G. nr.  45/2003, privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
ü Prevederile art. 49 din Regulamentul de Organizare si Functionare al 

Politiei Primariei Municipiului Bacau aprobat prin HCL nr. 217/2005 
ü Adresa  nr.837/2006  a Universitatii Lucian Blaga din Sibiu, înregistrata 

la Primaria Bacau sub  nr. 20.020/19.05.2006 ; 
ü Referatul nr.2972/17.05.2006, înaintat de Politia Primariei Bacau 
ü Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacau. 
 

În baza dispozitiilor art.38(2),  lit.,,q” si art. 46(2) din Legea nr. 215/2001, a 
administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
H o t a r a s t e: 

 

Art.1. – Se aproba de principiu de catre  Consiliul Local al Municipiului Bacau, 

participarea Politiei Primariei Municipiului Bacau, la „Programul de Pregatire a 

Agentilor Comunitari din Politia Comunitara a  municipiului Bacau”, program 

organizat de Universitatea de Stat „Lucian Blaga” din Sibiu 

Art.2. – Cheltuielile ce se vor face cu acest program, vor  fi  suportate de la bugetul 

pentru anul 2006 al Politiei Primariei  Municipiului Bacau 

Primarul Municipiului Bacau 
Ing. Romeo Stavarache 
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ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
Primarul Municipiului Bacau  
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotarâre privind aprobarea de principiu de catre  Consiliul Local al 

Municipiului Bacau, a participarii Politiei Primariei Municipiului Bacau, la 
„Programul de Pregatire a Agentilor Comunitari din Politia Comunitara a  

municipiului Bacau”,  program organizat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
 

 
 

Prin Referatul nr. 2972/17.05.2006 înaintat de Politia Primarei Municipiului Bacau 

se supune analizei si aprobarii , promovarea unui proiect de hotarâre privind pregatirea la 

nivel superior atât din punct de vedere teoretic cât si fizic, a personalului angajat – politisti 

comunitari - din Politia Municipiului Bacau, dobândirea de cunostinte teoretice si practice 

în exercitarea atributiilor de servici, formarea politistului comunitar. 

Oferta Universitatii „Lucian Blaga” din Sibiu de organizare a cursului de pregatire 

a politistilor comunitari în baza unui program de instruire (avizat de catre Directia de 

Munca, Solidaritate Sociala si Familiei), absolvit prin examen, cu elibertarea unui 

certificat de absolvire agreat de Ministerul Educatiei si Cercetarii, vine în întâmpinarea 

necesitatilor noastre. 

Necesitatea acestui program de instruire are ca scop formarea politistului comunitar 

în spiritul responsabilitatii pe care o are fata de cetatean, pregatirea practica pentru 

dezvoltarea si mentinerea capacitatii fizice si  psihice la efort îndelungat, folosirea 

armamentului din dotare, cunoasterea drepturilor si obligatiilor legale pe care le implica 

statutul de politist comunitar. 

Durata cursului este de 90 zile calendaristice,  fiind structurat pe categorii de 

pregatire : pregatire juridica generala - 86 ore; pregatire comunitara – 146 ore; pregatire 

fizica - 78 ore; cunoasterea tehnicii, armamentului si mijloacelor din dotare – 34 ore, 

exercitii practice – aplicative – 64 ore, rezerva pentru activitatile neplanificate – 88 ore 

Pentru anul 2006, pentru cursuri de perfectionare a fost prevazut în bugetul Politiei 

Primarei Municipiului Bacau, suma de 160 milioane lei, din care în prezent este 

disponibila suma de 107 milioane. 

               Fata de cele expuse mai sus, va rugam domnilor consilieri, sa aprobati proiectul 

de hotarâre, în forma prezentata 

Primarul Municipiului Bacau 
Ing. Romeo Stavarache 



 
 
    ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
Primaria Municipiului Bacau 
- Viceprimarul Municipiului Bacau 
- Politia Primariei Municipiului Bacau 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
pentru avizarea proiectului de hotarâre privind aprobarea de principiu de catre  

Consiliul Local al Municipiului Bacau, a participarii Politiei Primariei 
Municipiului Bacau, la „Programul de Pregatire a Agentilor Comunitari din 

Politia Comunitara a  municipiului Bacau”,  program organizat de 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 
 
 

 

         Analizând proiectul de hotarâre privind aprobarea de principiu de catre  

Consiliul Local al Municipiului Bacau, a participarii Politiei Primariei Municipiului 

Bacau, la Programul de Pregatire a Agentilor Comunitari din Politia Comunitara a  

municipiului Bacau”, program organizat de Universitatea de Stat „Lucian Blaga” din 

Sibiu, consideram ca este oportun si necesar participarea la acest program de 

pregatire, pentru dobândirea unor cunostinte teoretice si practice necesare formarii 

politistului comunitar. 

Avizam favorabil proiectul de hotarâre. 

 

 Viceprimarul Municipiului Bacau Director Executiv, 

Ing. Onica Nicolae Rusu Ionel 

___________________ _____________________ 

 

 


