
 

 

JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

Nr.11211/25.04.2017 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotarare  privind  modificarea Anexei nr.2 a HCL 200/2016 

privind Planul de ocupare pe anul 2017  al functiilor  publice  din cadrul serviciului public 

local Directia Generala de Asistenta Sociala   Alexandria 

 

Prin expunerea de motive nr.11210/25.04.2017 ,Primarul municipiului Alexandria  

supune dezbaterii si aprobarii Consiliului Local un proiect de hotarare privind 

modificarea HCL 200/2016 privind aprobarea Planului de ocupare al functiilor  publice 

pe anul 2017 din cadrul serviciului public local Directia Generala de Asistenta Sociala 

Municipiului Alexandria. 

1.  NECESIATEA SI  OPORTUNITATEA PROIECTULUI  

Structura organizatorică a instituţiei a fost modificata si aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Local nr. 95/29.03.2017 ,in sensul infiintarii unei functii publicede consilier debutant la nivelul 

Serviciului Resurse Umane  si desfiintarea a doua functii publice de consilier asistent din cadrul 

Directiei de Ajutor si Protectie Sociala. 

     2.LEGALITATEA PROIECTULUI  

Sustinerea din punct de vedere legal al proiectului  propus este fundamentata pe             

prevederile urmatoarelor  acte normative:  

          -Legea  nr.188/1999 privind Statutul functionarilor Publici (r2) , cu 

modificarile si completarile ulterioare(art.23);  

          -HG.nr.611/2008 pentru aprobarea si normelor privind organizarea si             

dezvoltarea carierei functionarilor publici,cu modificarile si complatarile ulterioare;     

          -Legea  nr.215/2001 a administratiei publice Locale republicata, cu 

modificarile si            completarile ulterioare (art..36).  

         - Ordinul Presedintelui ANFP nr.7660/2006, privind aprobarea 

Instructiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice; 

         - HCL 95/2017 privind aprobarea organigramei, a statului de functii, 

numarului de personal si Regulamentului de organizare si functionare ale Serviciului 

public local Directia Generala de Asistenta Sociala Alexandria; 

         - HCL nr.200/2016 , privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor 

publice pe anul 2017 ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria si 

al Directiei Generale de Asistenta Sociala Alexandria. 



           Avand in vedere cele expuse ,in conformitate cu prevederile Legii 

nr.215/2001       Legea administratiei publice locale cu modificarile si completarile 

ulterioare,  

           s-a intocmit prezentul raport de specialitate cu privire la Proiectul de 

hotarare  privind  modificarea Anexei nr.2 a HCL 200/2016 privind Planul de ocupare pe 

anul 2017  al functiilor  publice  din cadrul serviciului public local Directia Generala de 

Asistenta Sociala   Alexandriacare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre 

dezbatere si aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria .  

 

Director Executiv                                   Director Executiv 

Directia Administratie Publica Locala        Directia Buget Finante Taxe si Impozite       

   Rodica Baicu                                         Haritina Gafencu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


