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RAPORT COMUN  DE SPECIALITATE 

 

Priveste:  aprobarea   modificarii  Statului de functii al  Serviciului   Public 

                de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria. 

 

 

1.   NECESITATE SI OPORTUNITATE 

 

Prin Referatul de aprobare nr.25809/14.11.2019, primarul municipiului Alexandria luand in 

considerare referatul nr. 6838/12.11.2019 al Serviciului Public de interes local Administatia 

Domeniului Public Alexandria, propune elaborarea unui proiect de hotarare privind aprobarea  

modificarii  Statului de functii al  Serviciului Public de interes local Administratia Domeniului 

Public Alexandria, avand in vedere necesitatea  transformarii unui post existent vacant de muncitor 

necalificat tr. I, intr-un post de muncitor calificat ( mecanic) tr. I, in cadrul serviciului Intretinere 

Reparatii, Parc Auto, din urmatoarele considerente: Comandamentul de deszapezire la nivelul 

municipiului Alexandria isi va incepe in curand activitatea, conform legii, si va fi organizat in 4 

schimburi de lucru. Pentru fiecare schimb de lucru, favorabila este prezenta a 2 mecanici, intrucat 

utlilajele de deszapezire sunt suprasolicitate, cand situatia o impune. Un mecanic adaugat structurii 

existente ar asigura functionarea corecta a utilajelor din parcul auto si realizarea unor lucrari 

complexe de intretinere in scopul prevenirii defectiunilor de orice natura. 

 Mentionam ca prin propunerea specificata nu se modifica numarul de posturi aprobate. 

Conform necesitatii si oportunitatii ce sunt detaliate, cat  si al  prevederilor art. 129, alin. (3), lit. 

c) din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ, modificarea Statului de functii al Serviciului Public 

de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria care  se aproba de Consiliul Local al 

municipiului Alexandria. 

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. 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  modificarii  Statului de functii al 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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