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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

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

 In Administratia Domeniului Public Alexandria  se impune modificarea 
Organigramei  si  Statului  de functii  ale acestei institutii, fiind necesara asigurarea 
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 si nu se realizeaza o 
cheltuiala suplimentara.  
      Prin Referatul nr. 1823/18.04.2018  Directorul Serviciului Public de interes 
local Administratia Domeniului Public Alexandria, propune spre aprobare un 
proiect de hotarare pentru aprobarea organigramei  si statului de functii ale ADP 
Alexandria, modificari ce constau in principal in:  

- Mutarea postului de executie de referent tr.I M vacant de la serviciul     
Iluminat public la serviciul Administrare Baze Sportive.  Mutarea acestui post este 
necesara, deoarece prin HCL nr. 266/2017 institutia noastra a primit in 
administrare  un numar de 5 biciclete electrice ce fac obiectul Acordului de 
parteneriat nr. 376/2017, iar prin HCL nr. 74/2018 a fost data in administrare statia 
de incarcare a acumulatorilor bicicletelor electrice ce face obiectul Acordului de 
parteneriat nr. 925/2017, se impune ca in structura organizatorica a serviciului 
ADP Alexandria, sa existe o persoana care sa fie responsabilizata in sensul 
monitorizarii, coordonarii si indrumarii activitatilor care privesc exploatarea 
bicicletelor electrice. 

- Mutarea postului de executie de inspector de specialitate  gr. I A S de la 
 serviciul Resurse Umane, Investitii, Achizitii la  serviciul Contabilitate, Normare- 
Salarizare – birou Contabilitate- compartiment Contabilitate, Normare - Salarizare. 
Aceasta modificare este impusa de necesitatea asigurarii unui cadru organizatoric 
bine structurat care sa permita buna desfasurare a activitatilor in cadrul 
compartimentului sus mentionat. 
  
  Pentru cele prezentate, propunerea de mai sus fiind legala, necesara si 
oportuna, conf. art. 54, alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 
locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, propun  initierea unui 
proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si Statului de functii ale 
Administratiei Domeniului Public Alexandria. 
  Directia Economica si Directia Juridic Comercial din cadrul Primariei 
municipiului Alexandria, vor intocmi raportul de specialitate care impreuna cu 
intreaga documentatie va fi prezentata Consiliului Local al municipiului Alexandria 
pentru dezbatere si aprobare. 
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