
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privește modificarea și completarea HCL nr. 132/27.05.2020 privind aprobarea organigramei, 
statului de funcții și numărul de personal al Aparatului de Specialitate al Primarului

Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și Direcției de Evidență a Persoanelor Alexandria

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședința ordinară, având în 
vedere :
- Referatul de aprobare nr. 16970/06.08.2020 al Primarului Municipiului Alexandria;
- Raportul de specialitate nr. 16971/06.08.2020 al Compartimentului resurse Umane;
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate al Consiliului Local;
- adresa ANFP București nr. 24328 conexat cu nr. 20940/2020 prin care se solicită remedierea 
deficiențelor semnalate în cadrul structurii condusă de arhitectul-șef;
- prevederile art.518, din OUG. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
- prevederile art. XVI alin. 2 din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.129. alin. (1) si alin. (2) lit. a), din OUG. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit.a), din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I. Se aprobă modificarea și completarea HCL nr. 132/27.05.2020 privind aprobarea 
organigramei, statului de funcții și numărul de personal al Aparatului de Specialitate al Primarului 
Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și Direcției de Evidență a Persoanelor Alexandria 
conform anexelor I și II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Celelalte prevederi ale HCL nr. 132/27.05.2020 cu privire la aprobarea organigramei, a 
statului de funcții și a numărului de personal al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului 
Alexandria, Direcției Poliția Locală și ale Direcției de Evidență a Persoanelor Alexandria rămân 
neschimbate.

Art. III. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 
transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului 
Municipiului Alexandria și Compartimentului Resurse Umane pentru cunoaștere și punere în aplicare. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ,

CONSILIER, SECRETAR GENERAL,
Marian Dragoș PETCU Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 139/ 17 August 2020
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Județul Teleorman
Primăria Municipiului Alexandria
Nr. 16970/06.08.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 132/27.05.2020
privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal al 

Aparatului de Specialitate al PrimaruluiMunicipiului Alexandria, Direcției Poliția 
Locală și Direcției de Evidență a Persoanelor Alexandria

Organigrama Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, a 
fost aprobată prin H.C.L. nr. 132/27.05.2020 și cuprinde 226 posturi.

Față de structura actuală propunem următoarele modificări:

Direcția Tehnic Investiții
Având în vedere că în cadrul Municipiului Alexandria a fost înființat Parcul 

Industrial prin Ordinul nr. 2140/02.06.2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 
509/15.06.2020, se impune înființarea, în cadrul Direcției Tehnic Investiții, unui Birou de 
Consultanță pentru Investitori.

Se înființează o funcție publică de conducere de șef birou vacantă și 5 (cinci) 
funcții publice de execuție vacante.

Biroul nou înființat va avea următoarea structură:
- șef birou – vacant
- consilier, clasa I, grad profesional superior – vacant;
- consilier, clasa I, grad profesional principal – vacant;
- consilier, clasa I, grad profesional asistent – vacant;
- consilier, clasa I, grad profesional asistent – vacant;
- consilier, clasa I, grad profesional debutant – vacant;

Având în vedere adresa ANFP București nr. 24328 conexat cu nr. 20940/2020 prin 
care se solicită remedierea deficiențelor semnalate în cadrul structurii condusă de 
arhitectul șef, propunem următoarele modificări.

Arhitect șef
Se înființează Birou Arhitectură Urbană și Amenajarea Teritoriului, Documentații 

Urbanism și Autorizări. Se înființează o funcție publică de conducere de șef birou - Birou 
Arhitectură Urbană și Amenajarea Teritoriului, Documentații Urbanism și Autorizări.
Biroul va cuprinde două compartimente: Compartiment Urbanism și Compartiment 
Avize, Acord Unic.

În cadrul Compartimentului Urbanism o funcție publică specifică vacantă de 
arhitect, clasa I, grad profesional asistent se transformă în funcție publică de execuție de 
consilier, clasa I, grad profesional debutant.
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Astfel, Compartimentul Urbanism va avea următoarea structură:
- șef birou – vacant;
- consilier, clasa I, grad profesional asistent – vacant;
- consilier, clasa I, grad profesional debutant – vacant;
- Popa Claudia – consilier, clasa I, grad profesional superior;
- Epure Daniela – consilier, clasa I, grad profesional superior;
- Meilă George – consilier, clasa I, grad profesional superior;

De asemenea, potrivit prevederilor art. 45 alin. (11) introdus în Legea 50/1991 prin 
prevederile Legii nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995
privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, este reglementată cu caracter de 
noutate Comisia pentru Acord Unic.

Această comisie se organizează în responsabilitatea Direcției Arhitect Șef din cadrul 
Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria. Prin urmare, având în 
vedere art. 45 alin. (11) - (110) din Legea 50/1991, se impune înființarea acestui organism 
din următoarele considerente:

ß simplificarea procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construire/ 
desființare, mai precis accelerarea procedurii de obținere a avizelor și 
acordurilor necesare autorizării.

ß reunirea într-un organism unic a specialiștilor din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului, a reprezentanților delegați ai societăților care 
administrează și/sau furnizează utilitățile urbane, a reprezentanților 
împuterniciți ai serviciilor descentralizate ale administrației publice centrale 
în domeniile prevenirii și stingerii incendiilor, apărării civile și protecției 
sănătății populației, precum și a reprezentanților altor instituții emitente de 
avize și acorduri relevante, după caz.

În consecință, ținând cont de considerentele mai sus expuse și pentru asigurarea unei 
coordonări unitare a procedurii de obținere a avizelor și acordurilor de către beneficiari, 
în temeiul 136 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, propun înființarea în cadrul Direcției Arhitect Șef - Biroul Arhitectură
Urbană și Amenajarea Teritoriului, Documentații Urbanism și Autorizări, a unui 
nou compartiment Avize, Acord Unic. În vederea înființării noului compartiment, vor 
fi necesare înființarea a două noi posturi:

ÿ consilier, clasa I, grad profesional asistent;
ÿ consilier, clasa I, grad profesional debutant;

Compartimentul ISU, PSI, SSM se redenumește în Compartiment Situații de Urgență, 
PSI, SSM. 

Domnul Blejan Ion va fi numit în cadrul compartimentului cu respectarea prevederilor 
art. 518 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României.
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Menționăm că respectăm numărul de posturi conform O.G.nr 63/2010 și la înființarea 
funcțiilor publice se respectă prevederile art. 391 din OUG. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ

Funcțiile de natură contractuală nu au prerogative de putere publică.
În conformitate cu prevederile art. 129 alin 2, lit. “a” din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, propun elaborarea de către Compartimentul Resurse Umane, a unui 
proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 132/27.05.2020 privind
organigrama, statulul de funcții și numărul de personal al Aparatului de Specialitate al 
Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și Direcției de Evidență a 
Persoanelor Alexandria.

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere și 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

PRIMAR,
Victor DRĂGUȘIN



JUDEȚUL TELEORMAN
Primăria Municipiului Alexandria
Compartiment Resurse Umane

Nr. 16971/06.08.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind modificarea și completarea HCL nr. 132/27.05.2020 privind aprobarea 
organigramei, statului de funcții și numărul de personal al Aparatului de Specialitate 

al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și Direcției de 
Evidență a Persoanelor Alexandria

1. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA PROIECTULUI

Prin referatul de aprobare nr. 16970/06.08.2020 Primarul Municipiului Alexandria 
propune elaborarea unui proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 
132/27.05.2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal al 
Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și 
Direcției de Evidență a Persoanelor Alexandria

2. LEGALITATEA PROIECTULUI

Susținerea din punct de vedere legal al proiectului propus este fundamentată pe 
prevederile următoarelor acte normative:

- prevederile art. 518 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- adresa ANFP București nr. 24328 conexat cu nr. 20940/2020 prin care se solicită 
remedierea deficiențelor semnalate în cadrul structurii condusă de arhitectul-șef;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative;
- prevederile art. 129, alin (1) lit “a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al 
României;

Având în vedere cele de mai sus, în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ al României, s-a întocmit proiectul de hotărâre privind
modificarea și completarea HCL nr. 132/27.05.2020 privind aprobarea organigramei, 
statului de funcții și numărul de personal al Aparatului de Specialitate al Primarului 
Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și Direcției de Evidență a Persoanelor 
Alexandria, care, împreună cu întreaga documentație, va fi supus spre dezbatere și aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

Compartiment Resurse Umane,
Cojoacă Mirela


