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REFERAT DE APROBARE

Privind: modificarea Anexei nr.  II  la H.C.L. nr.  191/2022 privind aprobarea
organigramei,  statului  de  funcții  și  personal,  precum și  numărul  de  personal  ale
Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția
Locală și ale Direcției de Evidență a Persoanelor Alexandria

Organigrama aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria a
fost aprobată prin H.C.L. nr. 191/2022 privind aprobarea organigramei, statului de
funcții și personal, precum și numărul de personal ale Aparatului de Specialitate al
Primarului  Municipiului  Alexandria,  Direcției  Poliția  Locală  și  ale  Direcției  de
Evidență a Persoanelor Alexandria. 

Direcția  Juridic  Comercial  cuprinde  Compartimentul  Recuperare  Creanțe  și
Executare Silită cu o (1) funcție publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad
profesional principal vacantă. Având în vedere faptul că în cadrul compartimentului
se realizează lucrări care nu implică o pregătire  juridică, se impune transformarea
funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal în
funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal.

Direcția  Impozite  și  Taxe  Locale  cuprinde  Serviciul  Constatare  Impunere
Persoane  Fizice  cu  o  (1)  funcție  publică  de  execuție  de  consilier,  clasa  I,  grad
profesional  principal.  Pentru promovarea tinerilor  absolvenți  de  liceu,  se  impune
transformarea  funcției  publice  de  execuție  de  consilier,  clasa  I,  grad  profesional
principal  în  funcție  publică  de  execuție  de  referent,  clasa  III,  grad  profesional
debutant.

În  conformitate  cu  prevederile  art.  129 alin  2,  lit.  “a”  din  OUG nr.  57/2019
privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare,
propun  elaborarea  de  către  Compartimentul  Resurse  Umane,  a  unui  proiect  de
hotărâre  privind  modificarea  Anexei  Nr.  II  din  H.C.L.  nr.  191/2022  privind
aprobarea  organigramei,  statului  de  funcții  și  personal,  precum  și  numărul  de
personal  ale  Aparatului  de  Specialitate  al  Primarului  Municipiului  Alexandria,
Direcției Poliția Locală și ale Direcției de Evidență a Persoanelor Alexandria.

Proiectul  de  hotărâre  împreună  cu  întreaga  documentație  va  fi  supus  spre
dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

PRIMAR,
Victor  DRĂGUȘIN
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