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CALENDAR DE ACTIVITĂȚI 

Nr. 

crt. 

Activitate Perioadă de realizare Responsabili Observaţii 

1. Adoptarea H.C.L. privind înfiinţarea 

Direcției  Poliția  Locală ca instituție  

publică de interes local  , cu persona-

litate juridică  

 

 

Septembrie- octombrie  2021 

Pentru propunerea proiectului – direcția 

poliția locală și persoana împuternicită 

prin dispoziția primar 

Pentru adoptarea lui – C.L.M. Târgu 

Mureş 

Data adoptării hotărârii este data 

dobândirii personalităţii juridice a 

direcţiei  

2.  Depunerea declaraţiei de înregistrare 

fiscală  

În termen de maxim 30 de zile de la 

adoptarea hotărârii de consiliu local 

privind  Direcția  Poliția  Locală ca 

instituție  publică de interes local , cu 

personalitate juridică  

Persoana împuternicită prin hotărârea de 

consiliu local privind înfiinţarea  

Direcției  Poliția  Locală ca instituție  

publică de interes local  , cu personalitate 

juridică  

Certificatul de înregistrare fiscală se 

eliberează în termen de 15 zile de la 

data depunerii declaraţiei 

3. Inregistrarea direcției la ANFP, 

numirea personalului în funcții 

publice, separare atribuțiilor  privind 

resursele umane,ocuparea posturilor 

vacante necesare funcționării prin 

redistribuire și, după caz, demararea 

procedurilor privind organizarea 

concursurilor pentru o parte din 

posturile vacante ale Direcției  Poliția  

Locală , în special din cadrul 

compartimentelor nou înfiinţate, care 

au  posturile vacante 

 

 

 

 

 Octombrie- decembrie 2021 

Responsabilul  compartimentului de 

resurse umane din cadrul celor din cadrul 

Direcției 

 

Personalul nou încadrat va lucra, 

după caz,  o perioadă de 1 – 3 luni 

alături de personalul 

compartimentelor cu specialitate 

similară din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului 

Municipiului Târgu Mureş, în 

vederea dobândirii cunoştinţelor 

necesare exercitării funcţiei publice 

4. Predarea patrimoniului şi a bugetului 

și separarea efectivă din pdv financiar 

contabil, inclusiv salarizare 

 

 

Octombrie- decembrie 2021 

Între Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Târgu Mureş şi Serviciul 

financiar-contabil din cadrul  Direcției  

Poliția  Locală , cu personalitate juridică   

Se va face în baza H.C.L.M. privind 

adoptarea bugetului pe anul 2022 şi 

pe bază de proces-verbal de 

predare-primire semnat de 

reprezentanţii legali ai ambelor părţi 


