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ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 63 din 30 iunie 2010, 

 actualizată, pentru modificarea şi completarea  

Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

 precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 

 

 

 

     Cu modificările si completările ulterioare aduse de: 

- ………………………. 

- OUG nr. 8 din 3 aprilie 2012; 

- Ordinul nr. 63/206 din 10 februarie 2014; 

- OUG nr. 58 din 22 septembrie 2014; 

- OUG nr. 41 din 30 septembrie 2015; 

 

 

 

 

    ART. I 

    Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

 

     .............. (transpuse în Legea nr. 273/2006) 

 

    ART. II 

    Sumele veniturilor cu destinaţie specială, prevăzute la art. 83 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă 

de urgenţă, rămase neutilizate în conturile unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale la data de 

10 decembrie 2010 se cuprind în bugetele locale. 

    ART. III 

  (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, la stabilirea numărului de posturi din aparatul 

de specialitate al primarului, aparatul de specialitate al consiliului judeţean, precum şi din 

instituţiile publice locale înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, autorităţile 

administraţiei publice locale se încadrează în numărul maxim de posturi determinat potrivit 

anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. 

    (2) Numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (1) nu se aplică capitolelor bugetare "Învăţământ", 

"Sănătate" şi "Asigurări şi asistenţă socială”, indiferent de sursa de finanţare. 

    (3) Se interzice salarizarea/raportarea din/în capitolele bugetare prevăzute la alin. (2) a personalului 

care realizează atribuţii şi activităţi specifice celorlalte capitole bugetare, respectiv instituţii publice 

locale. 
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    (4) – abrogat –     

    (5) Pentru reducerea cheltuielilor de personal şi încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut la 

alin. (1) şi (2), ordonatorii de credite ai bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pot reduce numărul de posturi 

finanţate şi, respectiv, pot disponibiliza, în condiţiile legii, personalul aferent. 

    (6) Stabilirea funcţiilor în limita numărului maxim de posturi, determinat potrivit prevederilor alin. 

(1) şi (2), se realizează prin derogare de la următoarele prevederi: 

    a) anexele nr. 1 şi 2b) la Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile 

continuării funcţionării serviciului public respectiv; 

    b) art. 5 şi 7 din Legea nr. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de 

proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 839 din 7 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

    c) art. 17 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine 

publică, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 787/2002, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 575 din 5 august 2002, în condiţiile continuării funcţionării serviciului public 

respectiv; 

    d) art. 30 alin. (1) din Legea muzeelor şi colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 15 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare; 

    e) art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea 

şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 1.038 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007; 

    f) art. 8 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole 

sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 82 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

353/2007, cu modificările ulterioare. 

    (7) Autorităţile administraţiei publice locale şi persoanele din instituţiile publice locale care 

îndeplinesc atribuţiile de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a drepturilor salariale răspund 

disciplinar, administrativ, contravenţional, civil, patrimonial sau penal, după caz, de nerespectarea 

prevederilor alin. (1)-(3) şi (5). 

    (8) În termen de 20 de zile de la publicarea ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei 

publice, prevăzut la alin. (11), în Monitorul Oficial al României, Partea I, prefectul comunică numărul 

maxim de posturi prevăzut la alin. (1) şi (2), pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială. 

Comunicările se transmit, în format electronic, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

    (9) În situaţia nerespectării încadrării în numărul maxim de posturi, determinat potrivit alin. (1) şi (2), 

direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice 

suspendă alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit şi sume defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat, repartizate potrivit art. 33 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, până la data la care autorităţile administraţiei publice locale fac dovada încadrării în 

prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. 
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    (10) Instituţiile prefectului şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile 

judeţene ale finanţelor publice monitorizează încadrarea în numărul de posturi şi raportează trimestrial 

Ministerului Finanţelor Publice situaţii referitoare la modul de respectare a prevederilor legii de către 

instituţiile publice locale. În termen de 3 zile de la primirea situaţiilor, Ministerul Finanţelor Publice le 

comunică, în format electronic, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

    (11) Anual, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, se revizuieşte 

media numărului de locuitori prevăzută în tabelul 2 din anexă. 

 

    ART. IV 

    (1) Nerespectarea prevederilor art. III alin. (1), (3) şi (7) constituie contravenţie. 

    (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei. 

    (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către persoane împuternicite în acest 

scop de Curtea de Conturi, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Finanţelor Publice, 

potrivit legii. 

    (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, 

cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29. 

 

    ART. V 

    Pentru anul 2010, comunicările prefecţilor prevăzute la art. III alin. (8) se transmit în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, potrivit prevederilor din tabelul 

2 din anexă. 

 

    ART. VI 

    În termen de 40 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă autorităţile 

deliberative, la propunerea autorităţii executive, au obligaţia să aprobe modificările organigramelor şi să 

reflecte în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, prevederile art. III alin. (1)-(3). 

 

    ART. VII 

    Guvernul alocă sume din fondul de rezervă aflat la dispoziţia sa, potrivit art. 30 din Legea nr. 

500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, numai 

unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care îndeplinesc următoarea condiţie: 

    Plăţile restante(t-1) < Plăţile restante(t-2), 

    unde: 

    Plăţile restante(t-1) - plăţi restante la sfârşitul anului anterior celui în care se solicită alocarea de sume 

din fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului 

    Plăţile restante(t-2) - plăţi restante la sfârşitul anului anteanterior celui în care se solicită alocarea de 

sume din fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului. 

 

    ART. VIII 

    Ordonatorii de credite care gestionează programe naţionale prin intermediul cărora se finanţează 

proiecte de dezvoltare sau sociale, potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, iau, în termen de 90 

de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, următoarele măsuri: 
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    a) analizează oportunitatea finanţării din bugetul de stat a proiectelor aprobate înaintea intrării în 

vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi pentru care nu există angajamente legale încheiate şi nici 

obligaţii de plată; 

    b) încheie contracte de finanţare, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 34 alin. (2) din 

Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta 

ordonanţă de urgenţă, pentru proiectele în curs de implementare la data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă, în limitele creditelor bugetare aprobate; 

    c) ulterior aprobării cadrului de cheltuieli pe termen mediu, încheie acte adiţionale la contractele de 

finanţare prevăzute la lit. b), în vederea finanţării cu prioritate a proiectelor de investiţii respective, astfel 

încât acestea să fie finalizate până cel târziu la sfârşitul anului 2013. 

 

    ART. IX 

    (1) În cazul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale unde certificatul de înregistrare fiscală are 

menţionat ca titular "PRIMĂRIA ...", "CONSILIUL LOCAL ..." sau "CONSILIUL JUDEŢEAN ...", 

după caz, prin grija autorităţii executive, se solicită la organul fiscal competent din subordinea Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă, schimbarea certificatului de înregistrare fiscală şi înscrierea în acesta, după cum 

urmează: "COMUNA ...", "ORAŞUL ...", "MUNICIPIUL ...", "SECTORUL ... AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI" sau, după caz, "JUDEŢUL ...". În locul marcat prin puncte se înscrie denumirea 

unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

    (2) În termenul prevăzut la alin. (1) se procedează şi la schimbarea în mod corespunzător a denumirii 

titularilor conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie şi contabilitate publică, precum şi la 

unităţile bancare. 

 

    ART. X 

    Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia următoarelor prevederi: 

    a) art. I pct. 41 şi 42 şi art. IV, care intră în vigoare în termen de 30 de zile, calculate de la data intrării 

în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă; 

    b) art. I pct. 1-8, 11, 13-15, 17-21, 25-40 şi 43, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2011. 

 

    ART. XI 

    Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările 

şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin 

lege, în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. 
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    ANEXĂ 

 

PROCEDURA DE STABILIRE 

a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul  

unităţilor/subunităţilor administrativ-teritoriale,  

cu excepţia celor din cadrul capitolelor bugetare 

"Învăţământ" şi "Asigurări şi asistenţă socială", finanţate din bugetele locale,  

precum şi din capitolul bugetar "Sănătate", indiferent de sursa de finanţare 

 

 
   ┌────────────┬──────────────────────────────────   ┌────────────┬────────────────────--─────────────┐ 

│Tabelul 1.1.│Numărul posturilor din comune,     │ │Tabelul 1.2.│Numărul posturilor din oraşe,                    

│             corespunzător grupelor de populaţie│ │            │corespunzător grupelor de populaţie│ 

├────┬───────┴─────────────┬─────────────────────┤ ├────┬───────┴─────────────┬─────────────────────┤ 

│Nr. │Grupe în funcţie de  │  Numărul posturilor │ │Nr. │Grupe în funcţie de  │ Numărul posturilor  │ 

│crt.│numărul de locuitori ├───────┬───────┬─────┤ │crt.│numărul de locuitori ├───────┬───────┬─────┤ 

│    │                     │ minim │ mediu │maxim│ │    │                     │ minim │ mediu │maxim│ 

├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ 

│  0 │         1           │   2   │   3   │  4  │ │  0 │         1           │   2   │   3   │  4  │ 

├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ 

│ 1  │   cel mult 1.500    │   10  │  14   │  16 │ │ 1  │    1.501 -  3.000   │   25  │  30   │  33 │ 

├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ 

│ 2  │    1.501 -  3.000   │   17  │  19   │  22 │ │ 2  │    3.001 -  5.000   │   35  │  44   │  51 │ 

├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ 

│ 3  │    3.001 -  5.000   │   22  │  25   │  30 │ │ 3  │    5.001 - 10.000   │   53  │  63   │  75 │ 

├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ 

│ 4  │    5.001 - 10.000   │   30  │  35   │  43 │ │ 4  │   10.001 - 20.000   │   76  │ 100   │ 130 │ 

├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ 

│ 5  │   10.001 - 20.000   │   44  │  52   │  60 │ │ 5  │   20.001 - 50.000   │  131  │ 151   │ 189 │ 

└────┴─────────────────────┴───────┴───────┴─────┘ └────┴─────────────────────┴───────┴───────┴─────┘ 

   6      Peste 20.000         65     65      65 

 

 

 

┌────────────┬───────────────────────────────────┐ ┌────────────┬────────────────────────────────────┐ 

│Tabelul 1.3.│Numărul posturilor din municipii,  │ │Tabelul 1.4.│Numărul posturilor din municipiul   │ 

│            │corespunzător grupelor de populaţie│ │            │Bucureşti şi din sectoarele acestuia│ 

├────┬───────┴─────────────┬─────────────────────┤ ├────┬───────┴─────────────┬──────────────────────┤ 

│Nr. │Grupe în funcţie de  │  Numărul posturilor │ │Nr. │Grupe în funcţie de  │ Numărul posturilor   │ 

│crt.│numărul de locuitori ├───────┬───────┬─────┤ │crt.│numărul de locuitori ├───────┬───────┬──────┤ 

│    │                     │ minim │ mediu │maxim│ │    │                     │ minim │ mediu │maxim │ 

├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤ 

│  0 │         1           │   2   │   3   │  4  │ │  0 │         1           │   2   │   3   │  4   │ 

├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤ 

│ 1  │   10.001 - 20.000   │  100  │ 145   │ 165 │ │ 1  │ Municipiul Bucureşti│ 4.391 │ 4.391 │ 4.391│ 

├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤ 

│ 2  │   20.001 - 50.000   │  171  │ 202   │ 349 │ │ 2  │ Sectoarele Minici-  │   630 │ 896   │ 950  │ 

├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ │    │ piului Bucureşti    │       │       │      │ 

│ 3  │   50.001 - 100.000  │  350  │ 498   │ 575 │ └────┴─────────────────────┴───────┴───────┴──────┘ 

├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ 

│ 4  │  100.001 - 200.000  │  600  │ 625   │ 699 │ 

├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ 

│ 5  │  200.001 - 400.000  │  700  │ 747   │ 800 │ 

└────┴─────────────────────┴───────┴───────┴─────┘ 
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               ┌────────────┬────────────────────────────────────┐ 

               │Tabelul 1.5.│Numărul posturilor din judeţe,      │ 

               │            │corespunzător grupelor de populaţie │ 

               ├────┬───────┴─────────────┬──────────────────────┤ 

               │Nr. │Grupe în funcţie de  │ Numărul posturilor   │ 

               │crt.│numărul de locuitori ├───────┬───────┬──────┤ 

               │    │                     │ minim │ mediu │maxim │ 

               ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤ 

               │  0 │         1           │   2   │   3   │  4   │ 

               ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤ 

               │ 1  │ cel mult  500.000   │   310 │  402  │ 455  │ 

               ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤ 

               │ 2  │ cel puţin 500.001   │   507 │  605  │ 698  │ 

               └────┴─────────────────────┴───────┴───────┴──────┘ 

 

 

 

 

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

 │     Tabelul 2. Media numărului locuitorilor corespunzător grupei, pe       │ 

 │       categorii de unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale          │ 

 ├────┬────────────────────┬──────┬──────┬─────────┬───────┬────────┬─────────┤ 

 │Nr. │Grupe în funcţie de │Comune│Oraşe │Municipii│Judeţe │Sectoare│Munici-  │ 

 │crt.│numărul de locuitori│      │      │         │       │ale     │piul     │ 

 │    │                    │      │      │         │       │munici- │Bucureşti│ 

 │    │                    │      │      │         │       │piului  │         │ 

 │    │                    │      │      │         │       │Bucu-   │         │ 

 │    │                    │      │      │         │       │reşti   │         │ 

 ├────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤ 

 │ 0  │         1          │  2   │  3   │    4    │   5   │    6   │    7    │ 

 ├────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤ 

 │ 1  │cel mult 1.500      │ 1.132│  x   │    x    │   x   │    x   │    x    │ 

 ├────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤ 

 │ 2  │1.501-3.000         │ 2.201│ 2.495│    x    │   x   │    x   │    x    │ 

 ├────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤ 

 │ 3  │3.001-5.000         │ 3.726│ 4.053│    x    │   x   │    x   │    x    │ 

 ├────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤ 

 │ 4  │5.001-10.000        │ 6.134│ 7.218│    x    │   x   │    x   │    x    │ 

 ├────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤ 

 │ 5  │10.001-20.000       │11.082│12.298│  16.802 │   x   │    x   │    x    │ 

 ├────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤ 

 │ 6  │20.001-50.000       │20.809│25.410│  29.523 │   x   │    x   │    x    │ 

 ├────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤ 

 │ 7  │50.001-100.000      │  x   │  x   │  67.652 │   x   │    x   │    x    │ 

 ├────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤ 

 │ 8  │100.001-200.000     │  x   │  x   │ 128.730 │   x   │    x   │    x    │ 

 ├────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤ 

 │ 9  │200.001-400.000     │  x   │  x   │ 275.237 │   x   │    x   │    x    │ 

 ├────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤ 

 │10  │cel mult 500.000    │  x   │  x   │    x    │353.868│    x   │    x    │ 

 ├────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤ 

 │11  │cel puţin 500.001   │  x   │  x   │    x    │632.110│    x   │    x    │ 

 ├────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤ 

 │12  │sectoare ale        │  x   │  x   │    x    │   x   │ 299.997│    x    │ 

 │    │municipiului        │      │      │         │       │        │         │ 

 │    │Bucureşti           │      │      │         │       │        │         │ 

 ├────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤ 

 │13  │municipiul          │  x   │  x   │    x    │   x   │    x   │1.920.610│ 

 │    │Bucureşti           │      │      │         │       │        │         │ 

 └────┴────────────────────┴──────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴─────────┘ 
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    Numărul maxim al posturilor pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, cu excepţia 

celor din cadrul capitolelor bugetare "Învăţământ" şi "Asigurări şi asistenţă socială", finanţate din 

bugetele locale, precum şi din capitolul bugetar "Sănătate", indiferent de sursa de finanţare, se stabileşte 

după cum urmează: 

    1. Numărul maxim al posturilor corespunzător fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, 

cu excepţia posturilor aferente funcţionării serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, 

poliţiei locale şi pazei obiectivelor de interes judeţean, după caz, se stabileşte prin raportarea la media 

numărului locuitorilor aferentă, prevăzută în tabelul 2. Dacă numărul locuitorilor unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale este mai mic sau mai mare decât media grupei din care face parte, atunci se 

parcurg următoarele etape de calcul: 

 

    Etapa I: Se calculează Raportul dintre numărul locuitorilor şi media numărului locuitorilor 

corespunzătoare grupei din care face parte unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, cu ajutorul 

următoarei forumule de calcul: 

 

                      Nr. loc 

                    ──────────── 

                    Media grupei 

    unde: 

    Nr. loc. - numărul locuitorilor din unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială la data de 31 

decembrie a anului anterior anului de calcul. 

    Media grupei - Media numărului locuitorilor corespunzătoare grupei din care face parte 

unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, potrivit tabelului 2. 

    Etapa a II-a: Se calculează Produsul dintre Raportul determinat în etapa I şi Numărul mediu al 

posturilor aplicabil unităţii/subdiviziunii administrativteritoriale, corespunzător grupei din tabelele 1.1-

1.5. Numărul posturilor aplicabil nu poate fi mai mic, respectiv mai mare, după caz, decât numărul 

minim, respectiv maxim, al posturilor, corespunzător grupei din tabelele 1.1 -1.5. 

    În situaţia în care numărul rezultat nu este un număr întreg se aplică următoarele reguli de rotunjire: 

    Regula 1: reducere la numărul întreg, când fracţiunile sunt mai mici de 50 

    Regula 2: majorare la numărul întreg, când fracţiunile sunt de 50 sau mai mari. 

    Numărul maxim al posturilor pe care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială îl poate avea 

potrivit prezentei ordonanţei de urgenţă este cel determinat potrivit etapelor I şi a II-a şi cuprinde 

inclusiv funcţiile de primar, primar general, viceprimar, preşedinte al consiliului judeţean, 

vicepreşedinte al consiliului judeţean, secretar al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, după 

caz. 

 

    2. În cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială are organizat serviciul public 

comunitar local de evidenţă a persoanelor, cu sau fără personalitate juridică, la Numărul maxim al 

posturilor rezultat în urma aplicării prevederilor de la punctul 1 se mai adaugă numărul de posturi 

determinat după cum urmează: 

    a) un post pentru fiecare 6.500 de locuitori pentru comune, oraşe şi municipii, inclusiv din unităţile 

administrativ-teritoriale arondate acestora, cu excepţia municipiului Bucureşti; 

    b) un post pentru fiecare 5.000 de locuitori pentru sectoarele municipiului Bucureşti. Pentru 

îndeplinirea atribuţiilor prevăzute suplimentar sectorului 1 al municipiului Bucureşti, potrivit 

prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare, 

numărul de posturi se suplimentează cu 53; 
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    c) un post pentru fiecare 15.000 de locuitori pentru judeţe, respectiv municipiul Bucureşti. 

    Pentru unităţile administrativ-teritoriale cu numărul locuitorilor mai mic de 22.750 numărul maxim de 

posturi este 3. 

    Numărul posturilor astfel determinat poate fi prevăzut şi utilizat numai pentru serviciul public 

comunitar local de evidenţă a persoanelor. 

    Nota: În situaţia în care numărul rezultat nu este un număr întreg se aplică următoarele reguli de 

rotunjire: 

    Regula 1: reducere la numărul întreg, când fracţiunile sunt mai mici de 50. 

    Regula 2: majorare la numărul întreg, când fracţiunile sunt de 50 sau mai mari. 

 

    3. În cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială are organizat serviciul public de 

poliţie locală, respectiv serviciul de pază a obiectivelor de interes judeţean, după caz, cu sau fără 

personalitate juridică, la numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării prevederilor pct. 1 şi 2, 

după caz, se mai adaugă numărul posturilor determinat după cum urmează: 

    a) un post pentru fiecare 1.000 de locuitori pentru comune, oraşe, municipii, şi sectoare ale 

municipiului Bucureşti; 

    b) un post pentru fiecare 5.000 de locuitori pentru judeţe, respectiv municipiul Bucureşti. 

    Pentru unităţile administrativ-teritoriale cu numărul locuitorilor mai mic de 3.500 numărul maxim al 

posturilor este 3. 

    Numărul posturilor astfel determinat poate fi prevăzut şi utilizat numai pentru serviciul public de 

poliţie locală, respectiv serviciul de pază a obiectivelor de interes judeţean. 

 

    Nota: În situaţia în care numărul rezultat nu este un număr întreg se aplică următoarele reguli de 

rotunjire: 

    Regula 1: reducere la numărul întreg, când fracţiunile sunt mai mici de 50. 

    Regula 2: majorare la numărul întreg, când fracţiunile sunt de 50 sau mai mari. 

 

    4. În cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială implementează proiecte finanţate 

din fonduri externe nerambursabile, atunci la Numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării 

prevederilor de la punctul 1, punctul 2 şi punctul 3, după caz, se mai adaugă, numai pentru perioada 

implementării proiectelor, numărul posturilor corespunzător din următorul tabel: 

 
┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Tabelul 3.│Numărul maxim al posturilor care se poate adăuga pentru unităţile/│ 

│           │   subdiviziunile administrativ-teritoriale care implementează    │ 

│           │       proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile      │ 

├───────────┼───────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ 

│  Nr. crt. │   Grupe în funcţie de valoarea totală cumulată    │   Numărul    │ 

│           │       a proiectelor în curs de implementare       │  posturilor  │ 

├───────────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

│      0    │                         1                         │      2       │ 

├───────────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

│     1     │             Până în 50.000 euro                   │      2       │ 

├───────────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

│     2     │      Între 50.001 euro şi 500.000 euro            │      3       │ 

├───────────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

│     3     │     Între 500.001 euro şi 3.000.000 euro          │      5       │ 

├───────────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

│     4     │   Între 3.000.001 euro şi 10.000.000 euro         │      8       │ 

├───────────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

│     5     │             Peste 10.000.000 euro                 │     10       │ 

└───────────┴───────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ 
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  5.  În cazul în care unitatatea/subdiviziunea administrativ-teritorială a primit miocrobuze sau autobuze 

școlare în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional 

și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de 

emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu 

modificările și completările ulterioare, atunci la numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării 

prevederiloe de la pct. 1, 2, 3 și 4, după caz, se mai adaugă un număr de posturi suplimentar de șoferi, 

necesar deservirii microbuzelor sau autobuzelor școlare. 

 

    6. În cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială a implementat proiecte finanţate din 

fonduri externe nerambursabile, care prevăd ca indicator de rezultat sau indicator de sustenabilitate 

postimplementare înfiinţarea unor posturi, atunci numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării 

prevederilor pct. 1-5, după caz, se suplimentează cu numărul de posturi prevăzut în proiecte. 

 

 

 

 

      
------------------- 


