JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL
NR. 20423/16.09.2019

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE
Priveste: aprobarea Organigramei si Statului de functii ale Serviciului Public
de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria.

1.

NECESITATE SI OPORTUNITATE

Prin Referatul de aprobare nr. 20422/16.09.2019, primarul municipiului Alexandria
luand in considerare referatul nr. 5134/12.09.2019 al Serviciului Public de interes local
Administatia Domeniului Public Alexandria, propune elaborarea unui proiect de
hotarare privind aprobarea Organigramei si Statului de functii ale Serviciului Public
de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria, conform necesitatii si
oportunitatii ce vor fi detaliate, cat si a prevederilor art. 129, alin. (3), lit. c) din OUG
nr. 57/2019 – Codul Administrativ, Organigrama si Statul de functii ale Serviciului
Public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria care se aproba de
Consiliul Local al municipiului Alexandria.
La nivelul serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public
Alexandria functioneaza compartimentul Asigurarea Securitatii si Sanatatii in Munca,
PSI, Mediu, in cadrul caruia exista un singur post, al carui ocupant are atributii de
"lucrator desemnat", in conditiile Legii nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.
In ultima perioada, salariatul in cauza a acuzat probleme medicale, prezentand
certificate de concediu medical. Absenta sa prelungita de la locul de munca a fost si va
fi un impediment al asigurarii cadrului organizatoric optim pentru realizarea
obiectivelor stabilite si al asigurarii conditiilor unei instruiri suficiente si adecvate in
domeniul securitatii si sanatatii in munca al lucratorilor, in conditiile legii.
Conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si
sanatatii in munca nr.316/2001, aprobate prin HG nr. 1425/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, activitatile de prevenire si protectie mentionate la art.15 din
actul normativ mentionat pot fi realizate prin desemnarea unuia sau mai multor
lucratori pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie. In acest sens,
"lucratorul desemnat" nu se ocupa doar de realizarea documentelor, el este responsabil
sa asigure prevenire si protectie, prin supravegherea concreta a modului in care
activitatea se desfasoara. Legislatia in domeniu stipuleaza ca "în cazul întreprinderilor
şi/sau unităţilor care au între 50 şi 249 de lucrători, angajatorul trebuie să desemneze
unul sau mai mulţi lucrători ori să organizeze unul sau mai multe servicii interne de
prevenire şi protecţie pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie din
cadrul întreprinderii" (art.18, alin (1) din HG nr. 1425/2006).
Avand in vedere cele expuse, precum si numarul de salariati si numarul punctelor
de lucru asezate la distante mari unul de celalalt, propunem spre aprobare un proiect

de hotarare pentru aprobarea organigramei si statului de functii ale ADP Alexandria,
in care principala modificare consta in mutarea postului de executie inspector de
specialitate gr.I S vacant la serviciul Resurse Umane, Investitii, Achizitii - birou
Investitii, Achizitii - compartiment Investitii, Achizitii la compartimentul Asigurarea
Securitatii si Sanatatii in Munca, PSI, Mediu, post caruia ii vor fi repartizate atributii
in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
2. LEGALITATE
 OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;
 Legea nr. 24/2000 (**republicată**) privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative;
 Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si
completarile ulterioare;
 Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;
 Legea nr. 273/2006 cu privire la finantele publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare;
 Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din
intravilanul localitatilor;
 OMFP nr. 600/2018 – pentru aprobarea Codului controlului intern managerial
al entitatilor publice.
Consideram ca propunerea este legala, necesara si oportuna si se va intocmi
proiectul de hotarare privind aprobarea Organigramei si Statului de functii ale
Serviciului Public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria, care,
impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului
Local al municipiului Alexandria.
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