
JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

DIRECTIA BUGET FINANTE, TAXE  SI IMPOZITE 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

NR. 21809 / 10.08.2017 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Priveste:  aprobarea numarului de personal, Organigramei,  Statului de functii si 

a  Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului   Public  

de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria. 

 

 

1. OPORTUNITATE 

 Urmare modificarilor aduse organigramei,  statului de functii si a 

Regulamentului de Organizare si Functionare  al Serviciului Public  de interes  local 

Administratia Domeniului Public Alexandria,  determinate de reorganizarea institutiei, 

prin care se infiinteaza  in cadrul  Serviciul  Spatii Verzi  doua compartimente, 

respectiv - Compartimentul Spatii Verzi si Compartimentul Intretinere  Parc  Padurea  

Vedea  si  desfiintarea   celor doua compartimente   din cadrul Serviciului   Intretinere  

Reparatii  Auto, se impune modificarea si Organigramei, Statului de functii si a  

Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de interes local  

Administratia Domeniului Public Alexandria, in sensul inserarii atributiilor ce revin 

acestora. 

 

2. NECESITATE 

          Prin expunerea de motive nr.21808/10.08.2017, primarul municipiului 

Alexandria  luand in considerare referatul nr. 4571/10.08.2017 al Serviciului Public de 

interes local Administatia  Domeniului   Public Alexandria, propune elaborarea unui 

proiect de hotarare privind aprobarea numarului de personal, Organigramei, Statului 

de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Public de 

interes local Administratia Domeniului Public Alexandria. 

Serviciului Public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria 

presteaza activitati de utilitate publica din care exemplificam: 

• amenajarea si intretinerea zonelor verzi, a parcurilor si gradinilor publice si 

producerea in sere a materialului dendrologic necesar pentru amenajarea 

spatiilor verzi din municipiu si comercializarea excedentului; 

• taierea si toaletarea arborilor si arbustilor de pe domeniul public al municipiului; 

• amenajarea, intretinerea si exploatarea bazelor sportive, locurilor de agrement, 

terenurilor de joaca pentru copii; 

• administrarea ,,Complexulului de odihna si recreere Strand Vedea” ; 

• administrarea obiectivului de investitii „Amenajare grup sanitar public, 

municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 139„ ; 

• indepartarea zapezii si preintampinarea formarii poleiului si a ghetii; 

• amenajarea parcurilor si a mobilierului urban si ambiental; 



• infiintarea, organizarea si intretinerea retelelor de iluminat public stradal si 

ornamental; 

• curatarea strazilor, trotuarelor, aleilor si a locurilor publice; 

• interventii pentru degajarea terenurilor aferente domeniului public, ocupate fara 

forme legale; 

• eliberarea autorizatiilor de trafic pentru autovehiculele cu masa maxima 

autorizata mai mare de 3,5 tone; 

• eliberarea avizelor de traversare (spargere) a domeniului public pentru extinderi, 

bransamente, racorduri sau reparatii la retelele de utilitati publice; 

• participarea la actiunile aprobate de Consiliul Local Alexandria sau Primarul 

municipiului Alexandria. 

• alte activitati date prin lege sau prin hotarari ale consiliului local in sarcina 

serviciului. 

 

3. LEGALITATE 

� Legea  nr. 215/2001  a administratiei   publice  locale, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

� Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;  

� Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

� 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; 

� HG nr. 1039/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale; 

� Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publice; 

� OMFP nr. 400/2015 – pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, 

cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si 

pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial;  

 

         Consideram ca propunerea este legala, necesara si oportuna si se va  intocmi 

proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare 

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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