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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Alexandria 

 
Prin expunerea de motive nr. 10767/11.05.2018 Primarul Municipiului Alexandria, propune 

elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria. 

1. Necesitatea si oportunitatea 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 132/29.04.2015 a fost aprobat Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare  al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului  Alexandria, 
regulament în accord cu structura organizatorică de la acea vreme. 

Având în vedere modificarea structurii organizatorice a Aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului  Alexandria prin Hotărârea Consiliului Local nr. 69/28.02.2018, ţinând cont de faptul că 
Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF) este un instrument de conducere care descrie 
structura unei organizatii, prezentând pe diferitele ei componente atributii, competente, niveluri de 
autoritate, responsabilităţi, mecanisme de relaţii şi trebuie să reflecte intocmai structura organizatorică 
și luând în considerare  prevederile Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini si Standardul 4 - Structura 
organizatorică din Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al 
entităţilor publice, unde se precizează: 

- Conducerea entităţii publice asigură întocmirea şi actualizarea documentului privind 
misiunea entităţii publice, a regulamentelor interne şi a fişelor posturilor, pe care le comunică 
salariaţilor, 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al entităţii publice cuprinde într-o manieră 
integrală, după caz, reglementări generale, rolul şi funcţiile entităţii, atribuţiile principale, structura 
organizatorică, relaţiile funcţionale, competenţe şi atribuţii ale compartimentelor; regulamentul se 
publică pe pagina de internet a entităţii publice, după posibilităţi, 

- Fiecare salariat trebuie să cunoască misiunea şi viziunea entităţii, obiectivele generale şi 
specifice ale entităţii publice şi ale compartimentului din care face parte, rolul său în cadrul 
compartimentului, stabilit prin fişa postului, precum şi atribuţiile postului pe care îl ocupă, 

- Conducătorii compartimentelor entităţii publice au obligaţia de a întocmi şi de a actualiza, 
ori de câte ori este cazul, fişele posturilor pentru personalul din subordine, 

- Conducătorul entităţii publice defineşte structura organizatorică, competenţele, 
responsabilităţile, sarcinile, relaţiile organizatorice şi comunică salariaţilor documentele specifice ale 
structurii organizatorice, 

- Conducerea entităţii publice analizează periodic gradul de adaptabilitate a structurii 
organizatorice la modificările intervenite în interiorul şi/sau exteriorul entităţii publice. 



 
 

- În fapt prin prezenteul proiect de hotărâre au fost aduse modificări/completări după caz în 
atribuţiile drectiilor/serviciilor/birourilor/compartimentelor potrivit noilor reglementări din H.C.L. nr. 
69/28.02.2018 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale 
Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Directiei Politia Locala si Directiei 
Evidenta Persoanelor,  

 
2.  Legalitatea 

Sustinerea din punct de vedere legal este fundamentata conform prevederilor urmatoarelor acte 
normative si documente: 

- prevederile art. 40, alin. (1), lit. a) ale Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicata, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din 
cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice; 

- prevederile Legii nr. 155/2010 a Politiei Locale, republicata, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

- prevederile  Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini,  Standardul 4 - Structura organizatorică 
ale Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 
publice, 

- prevederile H.C.L. nr. 69/28.02.2018 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a 
numarului de personal ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Directiei 
Politia Locala si Directiei Evidenta Persoanelor,  

- prevederile art. 57, 63-68, 75, 76, 112 si 116-117 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- prvederile art. 59 si 60 din Legea nr. 24/200 privind normele de tehnica legislative pentru 
elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Luând in considerare ca cele prezentate sunt necesare, oportune si legale si  aceste modificări s-
au făcut in conformitate cu prevederile lrgale, propunem spre dezbatere si aprobare prezentul proiect 
de hotărâre, împreuna cu întreaga documentaţie, Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
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