
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveşte: aprobarea Organigrameiși a Statului de  funcții  ale Serviciului Public de interes local 
Administrația Domeniului Public Alexandria

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţulTeleorman,întrunitînşedinţăordinară, 
avândînvedere:

- Referatul de aprobare nr.30996/09.12.2021al Primarului municipiului Alexandria;
- Raportulcomun de specialitate nr.30997/09.12.2021 al Direcţiei Economice şi Direcției

Juridic Comercial;
- Referatul nr.7109/08.12.2021al Serviciului Public de interes local Administraţia Domeniului 

Public Alexandria;
- Prevederile art. 129 alin.3, lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare;
- Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local Alexandria;
- Prevederile art. 58 și 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată și actualizată:
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 136 alin. (1), art.139 alin. (1) şi ale art. 196 

alin. 1, litera (a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă organigrama, statul de funcții ale Serviciului Public de interes local Administraţia 
Domeniului Public Alexandria,conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă la prezenta 
horărâre.
Art.2. Cu data prezentei încetează aplicabilitatea prevederilor HCL nr. 261/19.10.2021.
Art.3.Prin grija Secretarului General alPrimariei municipiului Alexandriei, prezenta hotărâre va fi 
transmisă InstituţieiPrefectuluijudeţului Teleorman pentru controlullegalităţii, Primarului 
municipiului Alexandria şi Serviciului Public de interes local Administraţia Domeniului Public
Alexandria, pentru cunoaştereşi punere în aplicare.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER,                                                                                          SECRETAR GENERAL,
SILVIA COBÂRLIE Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA
NR. 336/ 17 decembrie2021



JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
NR.30996/09.12.2021

REFERAT DE APROBARE

Privește: aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului
Publicde interes  local Administrația Domeniului Public 
Alexandria

Directorul Serviciului Public de interes local Administrația Domeniului 
Public Alexandria, prin referatul nr.7109/08.12.2021,solicită aprobarea
Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului Public de interes local 
Administrația Domeniului Public Alexandria.

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (3), lit. c) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al municipiului 
Alexandria aprobă în condițiile legii, la propunerea primarului, organizarea și 
statul de funcții ale instituțiilor publice de interes local.

Având în vedere insuficienţa muncii calificate raportată la volumul 
activităților din cadrul Serviciului Public de interes local Administratia 
Domeniului Public Alexandria, se impune transformarea a opt funcţii de 
execuţie de muncitor necalificat în muncitor calificat, după cum urmează: 5
posturi de floricultor, 1 post de lăcătuş mecanic, 1 post de zidar si 1 post de 
instalator. 

Prin propunerea specificată nu se modifică numărul de posturi aprobate.
Având în vedere cele prezentate, consider necesarăaprobarea 

Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului Public de interes local 
Administrația Domeniului Public Alexandria.

PRIMAR,

VICTOR DRĂGUȘIN



JUDEŢUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIUL ALEXANDRIA
DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECŢIA JURIDIC COMERCIAL
NR. 30997/09.12.2021

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

Priveşte: aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului 
Public de interes  local Administrația Domeniului Public Alexandria

Prin Referatul de aprobare nr. 30996/09.12.2021, Primarul municipiului 
Alexandria, luând în considerare referatul nr. 7109/08.12.2021 al Directorului 
Serviciului Public de interes local Administaţia Domeniului Public Alexandria,
propune un proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de  funcții  ale 
Serviciului Public de interes local Administrația Domeniului Public Alexandria.

Având în vedere insuficienţa muncii calificate raportată la volumul activităților 
din cadrul Serviciului Public de interes local Administratia Domeniului Public 
Alexandria, se impune transformarea a opt funcţii de execuţie de muncitor necalificat în 
muncitor calificat, după cum urmează: 5 posturi de floricultor, 1 post de lăcătuş 
mecanic, 1 post de zidar si 1 post de instalator. 

Prin propunerea specificată nu se modifică numărul de posturi aprobate.

Proiectul de hotarâre privind aprobarea  Organigramei, Statului de  funcții  ale
Serviciului Public de interes local Administrația Domeniului Public Alexandria este 
justificat și susținut din punct de vedere legal, de următoarele acte normative:
- OUG nr. 57/2019  - Codul administrativ, cu modificările ulterioare;
- Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice;
- Legea nr. 53/2003 * Codul muncii, modificat și completat ulterior;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, 
modificată şi completată ulterior;
- Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale cu modificările şi completările 
ulterioare;
- OMFP nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, 
cuprinzând standardele de control intern/managerial la entititățile publice şi pentru 
dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial; 



Față de cele prezentate, din punct de vedere juridic și în conformitate cu 
prevederile art. 129 alin. 1 și art. 136 alin.1 din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, considerăm că proiectul poate fi supus 
dezbaterii și aprobării Consiliului Local al municipiului Alexandria, astfel că propunem 
spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea Organigramei, 
Statului de  funcții  ale Serviciului Public de interes local Administrația Domeniului 
Public Alexandria.

DIRECŢIA  ECONOMICĂ DIRECŢIA JURIDIC COMERCIAL

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTOR EXECUTIV,
GAFENCU HARITINA                CHESNOIU    POSTUMIA


