
1 

 

JUDETUL  TELEORMAN                                                                                                              
PRIMARIA  MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Nr.16307/2018 
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
la proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii 

si a numarului  de personal al aparatului de specialitate 
al primarului municipiului Alexandria, Directiei Politia Locala si al Directiei de Evidenta a Persoanelor 

 
 
 

Organigrama aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria, a fost aprobata prin 
H.C.L. nr.69/28.02.2018  si  cuprinde  213 posturi.  

Fata de structura actuala propunem urmatoarele modificari: 
           1.Biroul Taximetrie,Autorizatii Comerciale se reorganizeaza in Birou Transport Local, 
Taximetrie,Autorizatii Comerciale.Doamna Selea Gina  va fi numita  sef birou in cadrul Biroului Transport 
Local,Taximetrie,Autorizatii Comerciale. , cu aplicarea art.100 Legea nr.188/1999 (r2) cu modificarile si 
completarile ulterioare, deoarece nu se modifica atributiile fisei postului cu mai mult de 50%.Functionarilor publici 
din cadrul Birou Transport Local ,Taximetrie,Autorizatii Comerciale. li se vor aplica prevederile art.100 Legea 
nr.188/1999(r2) cu modificarile si completarile ulterioare. 
            Mentionam faptul ca la reorganizarea Biroului s-a avut in vedere normele de aplicare a Legii Serviciilor de 
transport public local nr.92/2007 care prevede faptul ca consiliile locale sunt obligate sa infiinteze prin hotarare un 
compartiment sau un serviciu specializat de transport local in subordinea primariei care reprezinta autoritatea de 
autorizare pentru serviciul de transport public local.     

Mentionam ca respectam numarul de posturi conform O.G.nr 63/2010, ca la infiintarea functiilor publice 
se respecta prevederile art.100 alin.(5) din Legea nr.188/1999(r2) cu modificarile si completarile ulterioare. 

Functiile  de natura contractuala nu au prerogative de putere publica.                       
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,a”, din  Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice 

locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, propun elaborarea de catre Compartimentul Resurse 
Umane, a unui proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului  de personal 
al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Directiei Politia Locala si al Directiei de 
Evidenta a Persoanelor. 

 Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare 
Consiluli Local al municipiului Alexandria. 

 
 
 
 

 PRIMAR, 

Victor  DRAGUSIN 

 


