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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Priveste: aprobarea  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 darea in administrare a activitatilor de 

dezinsectie, dezinfectie si deratizare  de catre   Primaria municipiului Alexandria, 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  si 

infiintarea  Compartimentului  Dezinfectie, Dezinsectie, Deratizare  la Serviciul  

Productie Sere  din cadrul Administratiei Domeniului Public Alexandria. 

 

2. NECESITATE 

 

 Prin expunerea de motive nr. 4089/21.02.2018, primarul municipiului 

Alexandria luand in considerare referatul nr.735/20.02.2018 al Serviciului Public de 

interes local Administatia Domeniului Public Alexandria, propune elaborarea unui 

proiect de hotarare privind aprobarea  Organigramei, Statului de functii si a 

Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Public de interes local 

Administratia Domeniului Public Alexandria. 

Serviciul  Public de interes local Administratia  Domeniului Public Alexandria 

 presteaza activitati de utilitate publica DDD  la  Serviciul  Productie Sere – prin  

Compartimentul Dezinfectie, Dezinsectie si Deratizare in municipiul Alexandria din 

care exemplificam: 

a) înainte de începerea lucrărilor în teren va anunţa:  

1. tipul lucrării ce se va efectua;  

         2.data şi intervalul orar în care se efectuează lucrarea;  

         3.locul/locurile din cadrul proprietăţii utilizatorului în care este necesară 

activitatea;  

         4.gradul de toxicitate a substanţelor utilizate;  

         5.efectele substanţelor asupra peştilor, albinelor şi animalelor cu sânge cald; 

         6.măsurile de protecţie ce trebuie luate în special cu referire la copii, bătrâni,  

bolnavi, animale şi păsări; 



b) în cazul în care prestatorul trebuie să efectueze una sau mai multe operaţii, la 

începerea lucrărilor reprezentantul acestuia  să anunţe scopul activităţii pe care o va 

efectua; 

    c) la terminarea lucrărilor  se va  solicita utilizatorului confirmarea efectuării fizice 

a  lucrării, prestatorul fiind singurul responsabil în privinţa substanţelor utilizate, a 

cantităţii acestora şi a tehnologiei aplicate.  

• 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. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, republicata si 

actuualizata; 

� 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  Organigramei,  Statului de functii, 

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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