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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 
referitor la modificarea punctelor 62 si 95 ale Anexei nr. II la HCL nr. 233 din 24.08.2017 

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de 

specialitate al primarului Municipiului Alexandria si  din cadrul Directiei de Evidenta a Persoanelor 

precum si  pentru asimilarea functiei si salariului de baza al personalului incadrat in functia publica  

specifica de executie de arhitect ,clasa I ,cu functia publica generala de executie de   consilier,clasa I  

 

Organigrama aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria a fost aprobata 

prin H.C.L. nr.233/24.08.2017.  

Directia Economica  cuprinde Compartimentul Aprovizionare cu un post contractual de 

magaziner.Avand in vedere faptul ca in cadrul compartimentului se realizeaza lucrari care implica 

o  pregatire  corespunzatoare, se impune transformarea postului de magaziner  in post de 

inspector de specialitate debutant . 

In cadrul Compartimentului Achizitii Publice este vacanta functia publica de consilier 

juridic,clasa I,grad profesional superior.Deorece cerintele de ocupare a functiei publice sunt de 9 

ani vechime in specialitatea studiilor,si nu a putut fi ocupat se impune transformarea functiei 

publice de consilier juridic,clasa I,grad profesional superior in functie publica de consilier 

juridic,clasa I,grad profesional asistent. 

                            

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. ,,a” din  Legea nr. 215 / 2001 a 

administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, propun 

elaborarea de catre Compartimentul Resurse Umane, a unui proiect de hotarare privind 

modificarea punctelor 62 si  95 ale Anexei nr. II la HCL nr. 233 din 24 august 2017  privind 

aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de 

specialitate al primarului Municipiului Alexandria si  din cadrul Directiei de Evidenta a Persoanelor 

precum si  pentru asimilarea functiei si salariului de baza al personalului incadrat in functia publica   

specifica de executie de arhitect ,clasa I ,cu functia publica generala de executie de  consilier,clasa I . 

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si 

aprobare Consiluli Local al municipiului Alexandria. 
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