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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

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

personal ale  serviciului public de  interes  local Administratia   

Domeniului  Public. 

 

 

 

 

1. OPORTUNITATE 

 

          Prin expunerea  de motive nr.13795/23.05.2017  primarul municipiului 

Alexandria luand in considerare referatul nr. 2737/22.05.2017 intocmit de 

directorul serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public 

Alexandria, propune elaborarea unui proiect de hotarare privind aprobarea 

Organigramei, a Statului de functii si a numarului de personal  ale serviciului 

public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria. 

 

2. NECESITATE 

 

Aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a numarului de personal  

ale serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria 

este absolut necesara avand in vedere: 

•  nevoia suplimentarii numarului locurilor de munca, odata cu 

infiintarea noului serviciu – “Tehnic-administrativ Parc Padurea Vedea” ” si 

majorarea numarului de posturi la serviciul Productie Sera si serviciul Spatii Verzi  

-  cu 13 posturi de muncitor (calificat si necalificat), astfel numarul de personal al 

ADP Alexandria va fi de 184; 

•  infiintarea serviciului “Salubritate, Aplicare Legea 416/2001” 

rezultat din cumularea serviciilor “Aplicare Legea 416/2001” si “Salubritate”; 

 

3. LEGALITATE 

 

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

modificarile si completarile ulterioare; 

• Ordinul nr.154/29 martie 2017 al Ministerului Afacerilor Interne - 

Institutia Prefectului Judetul Teleorman, prin care se stabileste numarul 

maxum de posturi la unitatile administrativ - teritoriale din judetul 

Teleorman; 



• Prevederile O.U.G.  nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea 

unor masuri financiare, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
 

Potrivit art. 36 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,  

Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de 

interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor 

autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale, exercita atributii privind 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de interes local si aprobă, în 

condiţiile legii, la propunerea primarului, organizarea şi statul de funcţii ale 

serviciilor publice de interes local. 

          

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

intocmi proiectul de hotarare privind aprobarea Organigramei, a  Statului de 

functii si a numarului de personal 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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