
ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Priveste: aprobarea Organigramei si  Statului de functii al Serviciului Public de interes
local Administratia Domeniului Public Alexandria

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, 
avand in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 26935/17.11.2020 al Primarului municipiului Alexandria;
- Raportul comun de specialitate nr. 26936/17.11.2020 al Directiei Economice si Directiei 

Juridic Comercial;
- Referatul nr. 6629/16.11.2020 al Serviciului Public de interes local ADP Alexandria;
- Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local;
- Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit.a), alin. (3), lit. c) din OUG nr. 57/2019 - Codul 

Admninistrativ;
In temeiul prevederilor art.139, alin.(1) si ale art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ.

HOTARASTE :

ART.1. Se aproba Organigrama si Statul de functii al Serviciului Public de interes local 
Administratia Domeniului Public Alexandria, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta 
hotarare.
ART.2. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea H.C.L. nr. 296//25 
septembrie 2019 privind aprobarea Organigramei si Statul de functii ale Serviciului Public de interes 
local Administratia Domeniului Public Alexandria si H.C.L. nr. 379/29.11.2019 privind aprobarea 
Statului de functii al Serviciului Public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria.
ART.3. Prin grija Secretarului General al municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi transmisa 
Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru controlul legalitatii, Primarului municipiului 
Alexandria si Serviciului Public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria pentru 
cunoastere si punere in aplicare.
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JUDETUL TELEORMAN                                                                      
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC                                                         
NR. 6629/16.11.2020

APROBAT
PRIMAR,

VICTOR DRAGUSIN

REFERAT

Priveste: aprobarea Organigramei si Statului de functii ale Serviciului Public de 
interes local Administratia Domeniului Public Alexandria.

In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (3), lit. c) din OUG nr. 57/2019 -
Codul Administrativ, Organigrama si Statul de functii ale Serviciului Public de interes 
local Administratia Domeniului Public Alexandria se aproba de Consiliul Local al 
municipiului Alexandria.

Luand in considerare faptul ca in statul de functii si in structura organizatorica a 
ADP Alexandria sunt necesare modificari impuse de necesitatea asigurarii cadrului 
organizatoric optim pentru realizarea obiectivelor stabilite, precum si faptul ca prin 
modificarile propuse in structura organizatorica si in statul de functii ale ADP nu se 
modifica numarul de posturi aprobate, propunem spre aprobare un proiect de hotarare 
pentru aprobarea organigramei si statului de functii ale ADP Alexandria, in care 
principalele modificari constau in transformarea a doua posturi de muncitor necalificat 
tr.I in: 1 post muncitor calificat (zidar) tr.II la serviciul Intretinere Reparatii Auto si 1 
post muncitor calificat (electrician) tr. la serviciul Iluminat Public. Din punct de vedere al 
oportunitatii, transformarea acestor posturi este justificata de cresterea volumului de 
activitate in sectoarele respective, si, prin urmare, de necesitatea executarii unor lucrari 
de calitate.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, consideram ca este necesara aprobarea
Organigramei si Statului de functii ale Serviciului Public de interes local Administratia 
Domeniului Public Alexandria.

DIRECTOR 
Ing.  TOŢE MARIOARA



JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL
NR. 26936/17.11.2020

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

Priveste: aprobarea Organigramei si Statului de functii al Serviciului
Public de interes local Administratia Domeniului Public 
Alexandria

1. NECESITATE SI OPORTUNITATE

In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (3), lit. c) din OUG nr. 57/2019 -
Codul Administrativ, Organigrama si Statul de functii ale Serviciului Public de interes 
local Administratia Domeniului Public Alexandria se aproba de Consiliul Local al 
municipiului Alexandria.

Luand in considerare faptul ca in statul de functii si in structura organizatorica a 
ADP Alexandria sunt necesare modificari impuse de necesitatea asigurarii cadrului 
organizatoric optim pentru realizarea obiectivelor stabilite, precum si faptul ca prin 
modificarile propuse in structura organizatorica si in statul de functii ale ADP nu se 
modifica numarul de posturi aprobate, propunem spre aprobare un proiect de hotarare 
pentru aprobarea organigramei si statului de functii ale ADP Alexandria, in care 
principalele modificari constau in transformarea a doua posturi de muncitor necalificat 
tr.I in: 1 post muncitor calificat (zidar) tr.II la serviciul Intretinere Reparatii Auto si 1 
post muncitor calificat (electrician) tr. la serviciul Iluminat Public. Din punct de 
vedere al oportunitatii, transformarea acestor posturi este justificata de cresterea 
volumului de activitate in sectoarele respective, si, prin urmare, de necesitatea 
executarii unor lucrari de calitate.

Conform necesitatii si oportunitatii ce sunt detaliate, cat si al prevederilor art. 129, 
alin. (3), lit. c) din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ, Organigrama si Statului
de functii al Serviciului Public de interes local Administratia Domeniului Public 
Alexandria care se aproba de Consiliul Local al municipiului Alexandria.

2. LEGALITATE
ß OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat ulterior;
ß Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, modificata 

ulterior;
ß Legea nr. 24/2000 (**republicată**) privind normele de tehnică legislativă

pentru elaborarea actelor normative;
ß Legea nr. 273/2006 cu privire la finantele publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare;
ß Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din 

intravilanul localitatilor, modificata ulterior;



ß OMFP nr. 600/2018 – pentru aprobarea Codului controlului intern managerial 
al entitatilor publice.

Consideram ca propunerea este legala, necesara si oportuna si se va intocmi 
proiectul de hotarare privind aprobarea Organigramei si Statului de functii al 
Serviciului Public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria, care
impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului 
Local al municipiului Alexandria.

DIRECTIA    ECONOMICA      DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL

Director executiv,                                                                        Director executiv
GAFENCU HARITINA             CHESNOIU    ROXANDRA POSTUMIA



JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
NR. 26935/17.11.2020

REFERAT DE APROBARE

Priveste: aprobarea Organigramei si Statului de functii al Serviciului
Public de inters local Administratia Domeniului Public
Alexandria

Prin  referatul nr. 6629/16.11.2020 Directorul  Serviciului  Public  de
interes local Administratia Domeniului Public Alexandria, solicita aprobarea 
Organigramei si Statului de functii al Serviciului Public de inters local 
Administratia Domeniului Public Alexandria.

In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (3), lit. c) din OUG nr. 
57/2019 - Codul Administrativ, Organigrama si Statul de functii ale
Serviciului Public de interes local Administratia Domeniului Public 
Alexandria se aproba de Consiliul Local al municipiului Alexandria.

Luand in considerare faptul ca in statul de functii si in structura 
organizatorica a ADP Alexandria sunt necesare modificari impuse de 
necesitatea asigurarii cadrului organizatoric optim pentru realizarea
obiectivelor stabilite, precum si faptul ca prin modificarile propuse in 
structura organizatorica si in statul de functii ale ADP nu se modifica numarul 
de posturi aprobate, propunem spre aprobare un proiect de hotarare pentru 
aprobarea organigramei si statului de functii ale ADP Alexandria, in care 
principalele modificari constau in transformarea a doua posturi de muncitor 
necalificat tr.I in: 1 post muncitor calificat (zidar) tr.II la serviciul Intretinere 
Reparatii Auto si 1 post muncitor calificat (electrician) tr. la serviciul Iluminat 
Public. Din punct de vedere al oportunitatii, transformarea acestor posturi este 
justificata de cresterea volumului de activitate in sectoarele respective, si, prin 
urmare, de necesitatea executarii unor lucrari de calitate.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, consider ca este necesara 
aprobarea Organigramei si Statului de functii al Serviciului Public de interes 
local Administratia Domeniului Public Alexandria.

PRIMAR,
VICTOR DRAGUSIN


