
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privește: modificarea Anexei nr. II la H.C.L. nr. 260/19.10.2021 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;

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședinta ordinară, având în vedere:

-referatul de aprobare nr. 56420/15.06.2022 al Primarului Municipiului Alexandria;
-raportul de specialitate nr. 56422/15.06.2022 al Compartimentului Resurse Umane
- HCL nr. 260/19.10.2021 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
-raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate al Consiliului Local al Municipiului 
Alexandria;
-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 art.409, alin. 3, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu 
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.129. alin. (1) si alin. (2) lit. a), din OUG. nr.57/2019 privind Codul Administrativ al 
României, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  prevederilor art. 196 alin.(1) lit.a) , din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al 
României, cu modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.I.- Se modifică punctele 30, 60 si 104 din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului 
Alexandria din Anexa nr. II la HCL nr. 260/19.10.2021 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 și va avea 
următorul cuprins:
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Art.II. Celelalte prevederi ale HCL nr. 260/19.10.2021 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 rămân 
neschimbate.

Art.III.-Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 
transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului 
Alexandria, ANFP București și Compartimentului Resurse Umane pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ

Consilier,                                                                     SECRETAR GENERAL,
Ionela Cornelia ENE Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 172 din 21 iunie 2022



JUDEȚUL  TELEORMAN 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr. 56420/15.06.2022

REFERAT DE APROBARE

Privind: modificarea Anexei nr. II la H.C.L. nr. 260/19.10.2021 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. 260/19.10.2021 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 Impozite și Taxe Locale cuprinde Serviciul Constatare Impunere Persoane 
Fizice cu o funcție publice de consilier clasa I, grad profesional superior vacante. Avand în 
vedere faptul că în cadrul compartimentului se realizează lucrări care implica o pregătire  
corespunzatoare, se impune transformarea funcției publice de consilier, clasa I, grad 
profesional superior în funcție publică de referent, clasa III, grad profesional asistent.

În cadrul Compartimentului Monitorizare Unități de Învățământ – Direcția Economică 
este vacantă funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional principal. Deorece 
cerințele de ocupare a funcției publice sunt de 5 ani vechime în specialitatea studiilor, iar 
pentru ocuparea funcției publice necesită experiență mai mare, respectiv 7 ani, se impune 
transformarea funcției publice de consilier, clasa I, grad profesional principal în funcție 
publică de consilier, clasa I, grad profesional superior.

În cadrul Biroului Investiții Fonduri cu Finanțare Internă – Direcția Tehnic Investiții 
este vacantă funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent. Deorece 
cerințele de ocupare a funcției publice sunt de 1 an vechime în specialitatea studiilor, și nu 
a putut fi ocupat se impune transformarea funcției publice de consilier, clasa I, grad 
profesional asistent în funcție publică de consilier, clasa I, 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. 260/19.10.2021 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



JUDEȚUL TELEORMAN  
PRIMĂRIA MUNICIPIUL ALEXANDRIA

Nr. 56422/15.06.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Anexei nr. II la H.C.L. nr. 260/19.10.2021 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

Prin referatul de aprobare nr. 56420/15.06.2022, Primarul Municipiului Alexandria 
supune dezbaterii și aprobării Consiliului Local modificarea Anexei nr. II la H.C.L. nr. 
260/19.10.2021 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 Impozite și Taxe Locale cuprinde Serviciul Constatare Impunere Persoane 
Fizice cu o funcție publice de consilier clasa I, grad profesional superior vacante. Avand în 
vedere faptul că în cadrul compartimentului se realizează lucrări care implica o pregătire  
corespunzatoare, se impune transformarea funcției publice de consilier, clasa I, grad 
profesional superior în funcție publică de referent, clasa III, grad profesional asistent.

În cadrul Compartimentului Monitorizare Unități de Învățământ – Direcția Economică
este vacantă funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional principal. Deorece 
cerințele de ocupare a funcției publice sunt de 5 ani vechime în specialitatea studiilor, iar 
pentru ocuparea funcției publice necesită experiență mai mare, respectiv 7 ani, se impune 
transformarea funcției publice de consilier, clasa I, grad profesional principal în funcție 
publică de consilier, clasa I, grad profesional superior.

În cadrul Biroului Investiții Fonduri cu Finanțare Internă – Direcția Tehnic Investiții 
este vacantă funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent. Deorece 
cerințele de ocupare a funcției publice sunt de 1 an vechime în specialitatea studiilor, și nu 
a putut fi ocupat se impune transformarea funcției publice de consilier, clasa I, grad 
profesional asistent în funcție publică de consilier, clasa I, grad profesional debutant.

LEGALITATEA PROIECTULUI

Susținerea din punct de vedere legal al proiectului propus privind modificarea 
Anexei nr. II la H.C.L. nr. 260/19.10.2021 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 este fundamentata pe prevederile urmatoarelor acte normative:



-prevederile OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ al României, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.409, alin. 3, lit. b din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
al României, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;

-prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/
2006  privind finanțele publice locale;

Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/ 2019 
privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare, s-a
întocmit prezentul raport de specialitate cu privire la modificarea Anexei nr. II la H.C.L. nr. 
260/19.10.2021 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

Compartiment Resurse Umane,
Cojoacă Mirela


