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EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii 

si a numarului  de personal al aparatului de specialitate 
al primarului municipiului Alexandria 

 
Organigrama aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria, a fost aprobata prin H.C.L. 
nr.162/ 25.05.2015 si cuprinde 225 posturi. 
Fata de structura aprobata prin H.C.L. nr.162/25.05.2015, propunem : 
Serviciul Politia Locala se reorganizeaza in Directia Politia Locala si cuprinde 53 posturi din care 51 functii 
publice si 2 functii personal contractual.  
Directia Politia Locala, care va cupride tot 53 posturi din care 51 functii publice si 2 functii personal 
contractual. O functie publica de politist local, clasa I, grad profesional superior de desfiinteaza si se 
infiinteaza functia publica de Director Executiv. Domnul Ulmeanu Iulian va fi numit in functia publica de 
Director Executiv cu respectarea art. 100 alin. (1) lit. c)  si alin. (2) din Legea nr. 188/1999 (r2 ) cu 
modificările si completările ulterioare.  
Se infiinteaza un Compartiment Comunicare, Relatii Publice.O functie publica de politist local, clasa III, 
grad profesional asistent vacanta din cadrul Serviciului Ordine si Liniste Publica - Compartiment Ordine si 
Liniste Publica se desfiinteaza si se infiinteaza functia publica de politist local, clasa III, grad profesional 
superior in cadrul Compartimentului Comunicare, Relatii Publice. 
Biroul Politia Locala se reorganizeaza in: 
• Serviciul Ordine Publica si Circulatie (cu respectarea  art. 100 alin. (1) lit. c)  si alin. (2) din Legea nr. 

188/1999 (r2 ) cu modificările si completările ulterioare),  care are in subordine 2 compartimente: 
- Compartiment Ordine si Liniste Publica - 24 functii publice de executie care îsi schimba denumirea in 
compartiment ordine publica, cu respectarea  art. 100 alin. (1) lit.c)  si alin (2)  din Legea nr.188/1999 (r2), 
cu modificarile si completările ulterioare; 
-Compartiment Circulatie pe Drumurile Publice - 8 functii publice de executie care își schimba denumirea 
in compartiment circulatie, cu respectarea  art. 100 alin. (1) lit. c)  si alin. (2) din Legea nr. 188/1999 (r2), cu 
modificarile si completările ulterioare. 

• Biroul Interventie Rapida  cuprinde cele 9 functii publice de executie din cadrul Compartimentului 
Interventie Rapida. Aceste modificări respectă art. 100 alin. (1) lit. c)  si alin. (2) din Legea nr. 188/1999 (r2), 
cu modificarile si completările ulterioare. Postul de Sef Birou Interventie Rapida nou infiintat va avea 
atributii in domeniul Interventiei Rapide, astfel incat atributiile din fisa postului se modifica cu mai mult de 
50% fata de postul de Sef Birou Politie Locala, potrivit art. 100 alin. (4)  din Legea nr. 188/1999 (r2), cu 
modificarile si completările ulterioare. 
    Prin urmare, in baza dispozitiilor art. 99 alin. 1 lit. b) Legea nr. 188/1999 (r2), cu modificarile si 
completările ulterioare, domnul Visan Dorin se elibereaza din functia publica, urmand a se aplica 
prevederile art. 99 din Legea nr. 188/1999 (r2), cu modificarile si completările ulterioare, deoarece nu poate 
fi numit in functia de Sef Serviciu Ordine Publica si Circulatie conform art. 100 alin. (1) si alin. (2) din 
Legea nr. 188/1999 (r2), cu modificarile si completările ulterioare , fiind aplicabile prevederile art. 100 alin. 
4 din Legea nr. 188/1999 (r2), cu modificarile si completările ulterioare, referitor la conditiile specifice de 
ocupare a postului cu privire la studii.  
   Compartimente distincte in subordinea directa a Directorului Executiv: 
-Compartiment Disciplina in Constructii -2 functii publice 
-Compartiment Protectia Mediului-2 functii publice 
-Compartiment Control Comercial-2 functii publice 
-Compartiment Evidenta Populatiei-1 functie publica 
-Compartiment Comunicare si Relatii Publice-1 functie publica 
-Compartiment Armurier-1 post personal contractual 



      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 aprobarea organigramei, statului de functii si a 
numarului  de personal al aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria 
 Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiluli 
Local al municipiului Alexandria. Numărul total de posturi aferente aparatului de specialitate al primarului 
Municipiului Alexandria, respectă numărul de posturi stabilit de Institutia Prefectului prin adresa nr. 
II/1923/2016 – anexată.Totodata ne asumam faptul ca functiile contractuale nu implica exercitarea 
prerogativelor de putere publica cu respectarea art.2 alin(3) din Legea nr.188/1999(r2),cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

                                                           PRIMAR, 

                                                  Victor  DRAGUSIN 


