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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

privind modificarea Anexei nr. II la HCL nr. 233 din 24 august 2017 privind aprobarea 

organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al 

primarului Municipiului Alexandria si  din cadrul Directiei de Evidenta a Persoanelor precum si                      

pentru asimilarea functiei si salariului de baza al personalului incadrat in functia publica  specifica de 

executie de arhitect ,clasa I ,cu functia publica generala de executie de   consilier,clasa I . 

     

             1.NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROIECTULUI 

  

Prin expunerea de motive nr. 28291/19.10.2017, Primarul Municipiului Alexandria supune 

dezbaterii si aprobarii Consiliului Local modificarea Anexei nr. II la HCL nr. 233 din 24 august 2017 

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de 

specialitate al primarului Municipiului Alexandria si  din cadrul Directiei de Evidenta a Persoanelor 

precum si pentru asimilarea functiei si salariului de baza al personalului incadrat in functia publica                       

specifica de executie de arhitect ,clasa I ,cu functia publica generala de executie de consilier,clasa I . 

. 

 

        2.LEGALITATEA PROIECTULUI 

 

Sustinerea din punct de vedere legal al proiectului propus privind modificarea Anexei nr. II 

la HCL nr. 233 din 24 august 2017 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a 

numarului de personal ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Alexandria si  din 

cadrul Directiei de Evidenta a Persoanelor precum si pentru asimilarea functiei si salariului de baza al 

personalului incadrat in functia publica   specifica de executie de arhitect ,clasa I ,cu functia publica 

generala de executie de  consilier,clasa I este fundamentata pe prevederile urmatoarelor acte 

normative: 

         -prevederile Legii nr. 215/ 2001 a administratiei publice locale republicata, cu    

          modificarile si completarile ulterioare; 

        - prevederile art.107 din Legea nr.188/1999(r2) cu modificarile si completarile ulterioare 

        - prevederile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa  

 pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

         -prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/ 2006   

          privind finantele publice locale;  

         -prevederile art. 36 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice  

          locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.      

            

Avand in vedere cele expuse, in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a        

administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a intocmit prezentul 

raport de specialitate cu privire la modificarea Anexei nr. II la HCL nr. 233 din 24 august 2017 

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de 

specialitate al primarului Municipiului Alexandria si  din cadrul Directiei de Evidenta a Persoanelor 



precum si  pentru asimilarea functiei si salariului de baza al personalului incadrat in functia publica                      

specifica de executie de arhitect ,clasa I ,cu functia publica generala de executie de  consilier,clasa I  

 care, impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local 

al Municipiului Alexandria.  
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