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RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea 

 Regulamentului de organizare si functionare 

al Compartimentului Dispecerat din cadrul aparatului de specialitate 

 al Primarului municipiului Alexandria 

 

Prinexpunerea de motive nr. 15905/19.07.2018, primarul municipiului 

Alexandria, domnul Victor DRĂGUȘIN, propune, in conformitate cu 

prevederile art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 

locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, intocmirea de 

catre Serviciul Dispecerat, Administrativ a unui proiect de hotarare , privind 

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Compartimentului 

Dispecerat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Alexandria. 

La elaborarea si fundamentarea acestui proiect am avut in vedere 

urmastoarele: 

 

NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROIECTULUI  

Potrivit HCL nr.233/24.08.2017, s-a aprobat Organigrama, Statul de 

functii si numarul de personal al Aparatului  de Specialitate  al Primarului  

Municipiului Alexandria. 

Prin noua structura aprobata s-a desfiintat Biroul Dispecerat si s-a 

infiintat Serviciul Dispecerat, Administrativ in cadrul caruia s-a infiintat 

Compartimentul Dispecerat care a prelut atributiile Biroului Dispecerat. 

Potrivit Regulamentului (UE) 679/2016 al Perlamentului European si al 

Consiliului din 27 aprilie 2016, s-a abrogat Decizia nr. 52/2012 privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal privind utilizarea mijloacelor de 

supraveghere video si Legii nr. 677/2001. 

 

 

LEGALITATEA PROIECTULUI 

Legii 188/1999, republicata, privind statutul functionarilor publici, Legea 

nr. 7/2004, privind codul de conduit al functionarilor publici, Legea nr. 

544/2001 privind liberal acces la informatii de interes public; Legea nr. 

53/2003, Codul Muncii, actualizat cu Legea nr. 40/2001; Legea nr. 333/2003 

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor; Legea nr. 

295/2004 privind regimul armenlor si munitiilor; OUG 2/2002 privind regimul 



juridic al contraventiilor si prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 al 

Perlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016. 

 

Potrivit prevederilor legale mentionate mai sus consideram ca propunerea 

Primarului municipiul Alexandria cuprinsa in expunerea de motive este legala, 

necesara si oportuna, drept pentru care am intocmit proiectul de hotarare cu 

privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 

Compartimentului  Dispecerat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Alexandria, proiect de hotarare care impreuna cu intreaga 

documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria 

 

 

SEF SERVICIU DISPECERAT, ADMINISTRATIV, 

Eugen DELCEA  


