
ROMÂNIA

JUDEȚUL  TELEORMAN

MUNICIPIUL  ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

H  O  T  Ă R  Â R  E

Privește: aprobarea organigramei și statului de funcții ale  Serviciului 
Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria.

Consiliul  Local al municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit 
în ședința ordinara, având în vedere :

∑ adresa nr. 11817/11.05.2021 a S.C.T.P.L.P. Alexandria;
∑ referatul de aprobare nr.11818/11.05.2021 al Primarului municipiului 

Alexandria;
∑ raportul comun de specialitate nr. 11819/11.05.2021 al Direcției Juridic 

Comercial și Direcției Economice;
∑ avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate al Consiliului 

Local al municipiului Alexandria;
∑ prevederile art. 30,alin 1, lit.” c ,, din Legea nr. 24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru eleborarea actelor normative cu modificările 
și completările ulterioare;

∑ prevederile art.3 ,art. 4, art.16 alin (1) și alin (2), art.18 si art.19 din legea 
nr. 92/2007 – Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile 
administrativ-teritoriale, cu modificările si completările ulterioare;

∑ prevederile art.20 alin.1, lit.k din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

∑ prevederile art.129, alin.(2), lit.,,d,, și alin. (7) lit.,,n,, din OUG 57/2019 
privind Codul Administrativ al României;

∑ In temeiul dispozițiilor art. 136 ,alin.1 și ale art.196 alin.(1) lit.’’a’’ din
OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României;

H  O  T  Ă R  Ă Ș T  E

Art. 1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Serviciului Comunitar de 
Transport Public Local de Persoane Alexandria, conform Anexei nr. 1 si Anexei
nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art.2. Cu data prezentei, orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea. 

Art.3. Prin grija Secretarului general al Municipiului Alexandria, prezenta 
hotărâre  va fi transmisă Instituției Prefectului – județului Teleorman, pentru 
verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Juridic 
Comercial, Direcției Economice și S.C.T.P.L.P. Alexandria, pentru cunoaștere 
și punere în aplicare.

PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ

CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

IONELA CORNELIA ENE ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

ALEXANDRIA

Nr.129 din 27. MAI.2021



JUDEȚUL TELEORMAN

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

NR. 11818 / 11.05.2021

REFERAT DE APROBARE

Privește : aprobarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului 
Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria.

Având în vedere că transportul public va intra într-un proces de modernizare 
prin dotarea cu cele 10 autobuze electrice și a infrastructurii aferente, având ca 
scop crearea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, proiectat 
să promoveze dezvoltarea economică și teritorială inclusiv din punct de vedere 
social și să asigure o calitate ridicată a vieții , pentru buna desfășurare a activității
la nivelul Serviciului Comunitar de Transport Public Local de Persoane
Alexandria și ducerea la îndeplinire a tuturor obligațiilor de serviciu,este necesară
aprobarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului Comunitar de 
Transport Public Local de Persoane Alexandria .

Propunerea de mai sus fiind legală, necesară și oportună, în conformitate cu
prevederile art.136, alin (1) din OUG nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ al 
Romaniei , propun inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și statului de funcții ale Serviciului Comunitar de Transport Public 
Local de Persoane Alexandria.

Direcția Juridic Comercial și Direcția Economică din cadrul Primariei 
Municipiului Alexandria  vor întocmi Raportul de specialitate care, împreună cu 
întreaga documentație vor fi prezentate Consiliului Local al Municipiului 
Alexandria pentru dezbatere și aprobare.

PRIMAR,

VICTOR  DRAGUȘIN



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. 11819 / 18.05.2021

RAPORT  DE SPECIALITATE

Privește: aprobarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului 
Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria.

Prin referatul de aprobare nr. 11818 / 11.05.2021, Primarul Municipiului 
Alexandria supune dezbaterii și aprobării Consiliului  Local un proiect de 
hotărâre cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului 
Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria.

1. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA 

Având în vedere că transportul public va intra într-un proces de modernizare 
prin dotarea cu cele 10 autobuze electrice și a infrastructurii aferente, pentru buna 
desfășurare a activității la nivelul Serviciului Comunitar de Transport Public 
Local de Persoane Alexandria este necesar si oportun ca activitatea de transport 
să se desfașoare în condiții optime asigurării unui serviciu de calitate care să
ducă la îndeplinirea tuturor obligațiilor de serviciu, în interesul Serviciului 
Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria cât și către terți. 
Astfel că se impune aprobarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului 
Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria. 

LEGALITATEA PROIECTULUI  

Legalitatea prezentului proiect de hotărâre este stabilită de: 

• prevederile art.30,alin.1, lit.”c,, din Legea nr. 24/2000 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare privind normele de tehnica legislative 
pentru elaborarea actelor normative;

• prevederile art.3 ,art. 4, art.16 alin (1) și alin (2), art.18 si art.19 ale Legii
nr.92/2007 – Legea serviciilor publice de transport persoane in unitatile 
administrativ-teritoriale;

• prevederile  art. 20 alin.1, lit.k din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 



• prevederile art. 129, alin (2 ), pct. ,,d,, ,și alin.( 7 ) lit.,,n,, din OUG 57/2019 
privind Codul Administrativ al Romaniei ;   

Urmare celor expuse, propunerea de mai sus fiind legală, necesară şi 
oportună, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) și ale art.196, alin.( 1) 
lit.,,a,, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, se poate 
iniţia un proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții 
ale Serviciului Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria .

Proiectul de hotărâre  împreună cu întreaga documentaţie vor fi supuse spre 
dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

DIRECŢIA JURIDIC DIRECȚIA ECONOMICĂ
COMERCIAL                    

Director executiv                                          Director executiv 

Postumia CHESNOIU                                  Haritina GAFENCU 



R O M A N I A

CONSILIUL    LOCAL A L E X A N D R I A
SERVICIUL COMUNITAR DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE 

PERSOANE ALEXANDRIA
Str. Dunarii, Nr. 139, Cod 140030, Alexandria, Judetul Teleorman

CIF 39585334
E-mail: servtrans2018@yahoo.com

Nr. 157 / 10.05.2021

Domnule Primar,

Prin prezenta vă rugăm să ne aprobați inițierea unui proiect de 
hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale
Serviciului Comunitar de Transport Public Local de Persoane în 
Municipiul Alexandria.

Solicităm aceasta, întrucât Serviciul Comunitar de Transport 
Public Local de Persoane urmează să intre într-un proces de modernizare 
prin dotarea  cu cele 10 autobuze electrice și a infrastructurii aferente, 
având ca scop crearea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil 
și sigur, proiectat să promoveze dezvoltarea economică și teritorială 
inclusiv din punct de vedere social și să asigure o calitate ridicată a vieții.

Anexăm la prezenta copie după organigrama și  statul de funcții 
ale Serviciului Comunitar de Transport Public Local de Persoane 
Alexandria.

Șef serviciu, 
Dumitra Matei


