
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: aprobarea statului de funcții al SC Servicii Publice Alexandria SRL.

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședință ordinară având in
vedere:
 Referatul de aprobare nr. 14788/23.03.2023 al Primarului Municipiului Alexandria;
 Raportul de specialitate nr. 14789/23.03.2023 al Direcției Juridic Comercial și Direcției Econo-

mice;
 Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului

Alexandria;
 Prevederile HCL nr. 163/30.07.2010 privind constituirea societăţii comerciale cu răspundere li-

mitată Pieţe şi Târguri Alexandria;
 Prevederile HCL  nr. 52/28.02.2022 privind schimbarea denumirii societății comerciale Piețe și 

Târguri Alexandria SRL în societatea comercială Servicii Publice Alexandria SRL.
 Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul ad-

ministrativ al României.
În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139  alin. (1) și alin. (5) și ale art. 196 alin. (1) lit. a din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.  Se aprobă statul de funcții al SC Servicii Publice Alexandria SRL, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. La data prezentei își încetează aplicabilitatea prevederile HCL nr. 148/30 mai 2022 privind
aprobarea statului de funcții al SC Servicii Publice Alexandria SRL.
Art.3. Prin grija Secretarului general al municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă
Instituției  Prefectului  Județului  Teleorman  pentru  verificarea  legalității,  Primarului  Municipiului
Alexandria, Societății Comerciale Servicii Publice Alexandria SRL si Direcției Juridic Comercial din
cadrul Primăriei municipiului Alexandria, pentru cunoaștere și punere în aplicare.

           PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
            Consilier,

             AUGUSTIN IOAN                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
                                 Secretar General,

                                                                                          ALEXANDRU-RĂZVAN CECIU
Alexandria,
Nr. _______ / 27 martie 2023



JUDEȚUL TELEORMAN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

NR. 14788/20.03.2023

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea statului de funcții 

al SC Servicii Publice Alexandria SRL

Prin asocierea cu SC Transloc Prest SA municipiul Alexandria prin consiliul local a infiintat in

anul  2010  societatea  comerciale  cu  raspundere  limitata  Piete  si  Targuri  Alexandria,  delegandu-i

activitati de administrare a domeniului public si privat in servicii de interes pentru comunitate. 

Prin HCL nr. 52/28.02.2022 s-a aprobat schimbarea denumirii societății comerciale Piețe și

Târguri Alexandria SRL în societatea comercială Servicii Publice Alexandria SRL.

In calitatea de asociat majoritar si potrivit dispozitiilor art. 129 din OUG nr. 57/2019 privind

Codul administrativ al Romaniei: 

(1)  Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local,

cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice

locale sau centrale.

(2)  Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:

a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi

funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale

societăţilor şi regiilor autonome de interes local;

(3)  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale

aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi sta-

tul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfi-

inţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora;

Se propune actualizarea datelor referitoare la structura organizatorica conform miscarilor de

personal din ultima perioada – schimbări ale locului muncii dintr-un compartiment în altul pentru mai

mulți salariați în funcție de activitățile pe care le desfășoară, prelungiri ori incetari ale contractelor

individuale de munca, ceea ce a condus la vacantarea unor posturi, precum si ocuparea altor posturi



infiintate  anterior.  Se are  în  vedere  și  înființarea  unui  post  de controlor  bilete  pentru  punerea  în

executare a unei hotărâri judecătorești emisă de Tribunalul Teleorman, prin care s-a admis în parte

acțiunea unui fost salariat.

Legalitatea prezentului proiect de hotărâre este stabilită de următoarele acte normative:

 Prevederile HCL nr. 163/30.07.2010 privind constituirea societăţii comerciale cu răspundere li-

mitată Pieţe şi Târguri Alexandria;

 Prevederile HCL  nr. 52/28.02.2022 privind schimbarea denumirii societății comerciale Piețe și 

Târguri Alexandria SRL în societatea comercială Servicii Publice Alexandria SRL.

 Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul ad-

ministrativ al României.

Propunerea de mai sus fiind necesară și oportună, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1)

din OUG nr. 57/2019 privind aprobarea statului de funcții la SC Servicii Publice Alexandria SRL. 

Direcția Juridic Comercial și Direcția  Economică din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria

vor  intocmi  Raportul  de  specialitate  care,  impreună  cu  intreaga  documentație,  vor  fi  prezentate

Consiliului Local al Municipiului Alexandria pentru dezbatere și aprobare.

PRIMAR,

VICTOR DRĂGUȘIN



JUDEȚUL TELEORMAN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. 14789/20.03.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea statului de funcții 

al SC Servicii Publice Alexandria SRL

Prin Referatul de aprobare nr. 14788/20.03.2023, Primarul Municipiului Alexandria supune

dezbaterii și aprobării consiliului un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea statul de funcții al SC

Servicii Publice Alexandria SRL.

Proiectul de hotărâre are ca scop aprobarea statul de funcții al SC Servicii Publice Alexandria

SRL, având în vedere prevederile  legale aplicabile, potrivit dispozitiilor art. 129 din OUG nr. 57/2019

privind Codul administrativ al Romaniei: 

(1)  Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local,

cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice

locale sau centrale.

(2)  Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:

a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi

funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale

societăţilor şi regiilor autonome de interes local;

(3)  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale

aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi sta-

tul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfi-

inţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora;

Se propune actualizarea datelor referitoare la structura organizatorica conform miscarilor de

personal din ultima perioada – schimbări ale locului muncii dintr-un compartiment în altul pentru mai

mulți salariați în funcție de activitățile pe care le desfășoară, prelungiri ori incetari ale contractelor



individuale de munca, ceea ce a condus la vacantarea unor posturi, precum si ocuparea altor posturi

infiintate  anterior.  Se are  în  vedere  și  înființarea  unui  post  de controlor  bilete  pentru  punerea  în

executare a unei hotărâri judecătorești emisă de Tribunalul Teleorman, prin care s-a admis în parte

acțiunea unui fost salariat.

Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentata pe prevederile urmatoare-

lor acte normative:

 Prevederile HCL nr. 163/30.07.2010 privind constituirea societăţii comerciale cu răspundere li-

mitată Pieţe şi Târguri Alexandria;

 Prevederile HCL  nr. 52/28.02.2022 privind schimbarea denumirii societății comerciale Piețe și 

Târguri Alexandria SRL în societatea comercială Servicii Publice Alexandria SRL.

 Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul ad-

ministrativ al României.

Față de cele prezentate, raportat la prevederile art.129 alin. 1 și art. 136 alin. 1 din OUG nr.

57/2019 Cod Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că proiectul poate

fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului local al municipiului Alexandria, astfel că propunem spre

analiză  şi  aprobare  prezentul  Raport  şi  proiectul  de Hotărâre  întocmit  pentru  aprobarea  statul  de

funcții al SC Servicii Publice Alexandria SRL.

  DIRECȚIA  JURIDIC, COMERCIAL             DIRECȚIA ECONOMICĂ

                Director executiv,                                                                       Director executiv,

           CHESNOIU POSTUMIA                                                          GAFENCU HARITINA



ROMÂNIA ANEXA LA 
JUDEȚUL TELEORMAN HCL NR. _____/27.03.2023
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

STATUL DE FUNCȚII AL 

SC SERVICII PUBLICE ALEXANDRIA SRL

 STRUCTURA FUNCȚIONALĂ/
FUNCȚIA

director
Compartiment  juridic, administrativ 
consilier juridic
contabil
consilier juridic
expert achizitii publice
Compartiment Control intern managerial
controlor de gestiune
SERVICIUL ADMINISTRARE PIEȚE,  CIMITIRE ȘI OBOARE 
șef serviciu
Compartiment Piețe, Cimitire și Oboare 
casier central
casier central
casier central
casier central
casier cimitire
casier
îngrijitor
îngrijitor
îngrijitor
îngrijitor
îngrijitor
îngrijitor
îngrijitor
paznic
SERVICIUL ADMINISTRARE PARCĂRI 
șef serviciu
Compartiment administrare parcări 
controlor bilete
controlor bilete
controlor bilete
controlor bilete
îngrijitor
administrator
controlor bilete
Compartiment administrativ
administrator cimitire
administrator



administrator piețe și târguri
gestionar
șef formație
muncitor calificat
muncitor calificat
muncitor calificat
muncitor calificat
muncitor necalificat
muncitor necalificat construcții
tractorist
paznic
muncitor calificat constructii
muncitor calificat electrician
muncitor calificat frigotehnist

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Consilier,

AUGUSTIN IOAN


