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Nr. 1481 13.03.2020
Către Primăria Sectorului 5 Bucuresti
Domnului primar Daniel Florea
Stimate donmule primar,
Subscrisul, în calitate de organizaţie sindicală reprezcntativă pentru poliţi$i
~i poliţişti locali la nivel de grup de unităţi, este preocupat de modul de aplicare şi
respectare a legii privind drepturile profesionale şi salariale ale membrilor.
~tim ~i respectăm faptul că atribuţiile manageriale sunt ale conducerii
profesionale ~i ale administraţiei publice locale, însă pentru inforinarea corectă a
ineinbńlor, precum şi pentru evitarea unor interpretăń ~i aplicări eronate a
legislaţiei, în contextul reorganizării Direcţiei de Siguranţă a Cetăţeanului Direcţia
Generală de Poliţie Locală din cadrul aparatului de specialiĹaĹe al Priniarului
Sectorului 5 în terneiul 1 544/2001, prin prezenta vă rngăm să dispuneţi să ni se
comunice următoarele:
Lista posturilor vacante nou înfiinţate, prevăzute a fi ocupate de funcţionari
publici în cadrul Dirccţici dc Siguranţă a Cctăţcanului Direcţia Cenerală de
Poliţie Locală, cu indicarea clasei ~i gradului profesional aferent;
Lista posturilor vacante prevăzute a IEI ocupate de funcţionari publici în
cadrul aparatului de specialitatea a! Primarului Sectorului 5, cu indicarea clasei ~i
gradului profesional aferent;
Dacă sunt funcţionari publici, poliţi~ti locali, ale căror posturi au fost
reorganizate prin desfiinţarea posturilor care au fost numiţi prin dispoziţie în cadrul
Direcţiei de Siguranţă a Cetăţeanului Direcţia Generală de Poliţie Locală sau
aparatului de specialitatea al Primarului Sectorului 5, tară a urma procedura
prevăzută de lege în caz de reorganizare (în$iinţare, posibilitatea de a opta pentru
un post nou înfiinţat, examen de departajare, preaviz).
Câte posturi din cadrul Direcţiei de Siguranţă a Cetăţeanului Direcţia
Generală de Poliţie Locată au fost desfiinţate prin reorganizare în temeiul HCL nr.
nr. 41/02.03.2020 ~i câte postuń au fost înfiinţate (cu indicarea clasei ~i gradelor
profesionale aferente).
Dacă se vor susţine examenele de departajare în contextul crizei generate de
pandemia de virus, având în vedere riscul la care vor Ii ex.
cipanţii.
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