
ROMANIA     
JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

priveste aprobarea organigramei,  a statului de functii si a
numarului de personal  ale   Aparatului  de specialitate

al  primarului municipiului Alexandria,Directiei Politia Locala si din cadrul Directiei de Evidenta a 
Persoanelor

Consiliul  local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman  intrunit in  sedinta ordinara, avand in 
vedere :

- Referatul de aprobare nr.10440/19.05.2020 a Primarului municipiului Alexandria ;
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local
- adresa Institutiei Prefectului Judetului Teleorman nr.260/27.04.2020 inregistrata la Primaria 

Municipiului Alexandria cu nr.9398/04.05.2020
- prevederile art.518,519, din OUG.nr.57/2019 privind Codul Administrativ
- prevederile art. XVI alin. 2 din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile art.129. alin. (1) si alin. (2) lit. a), din OUG. nr.57/2019 privind Codul Administrativ
In temeiul  prevederilor art. 196 alin.(1) lit.a) , din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

H O T  A R A S T E:

Art.1. Se aproba organigrama, statul de functii  si numarul de personal al aparatului  de specialitate  
al primarului   municipiului Alexandria,Directiei Politia Locala si din cadrul Directiei de Evidenta a Persoanelor
Alexandria  conform  anexelor I si II care fac parte  integranta  din  prezenta  hotarare.

Art.2. Prezenta hotarare intra in vigoare dupa finaliozarea procedurilor privind respectarea 
drepturilor la cariera ale functionarilor publici  prevazute de codul administrativ.

Art.3.Cu data intrarii in vigoare a prezentei, isi inceteaza aplicabilitatea prevederile
H.C.L.nr.370/31.10.2019 cu privire la aprobarea organigramei,  a statului de functii si a numarului de personal  
ale   Aparatului  de specialitate al  primarului municipiului Alexandria,Directiei Politia Locala si ale Directiei de 
Evidenta a Persoanelor.

Art.4. Prin grija  Secretarului General al municipiului Alexandria,  prezenta hotarare va fi transmisa 
Institutiei Prefectului  judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, primarului municipiului Alexandria si 
compartimentului resurse umane pentru cunoastere   si punere in aplicare. 

PRESEDINTE DE SEDINTA                      CONTRASEMNEAZA
CONSILIER SECRETAR GENERAL

AUGUSTIN IOAN Ceciu  Razvan Alexandru

ALEXANDRIA
Nr. 132/ 27.mai 2020
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JUDETUL  TELEORMAN                                                         
PRIMARIA  MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr..................../..................................2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii
si a numarului de personal al aparatului de specialitate

al primarului municipiului Alexandria, Directiei Politia Locala si al Directiei de 
Evidenta a Persoanelor

Organigrama aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Alexandria, a fost aprobata prin H.C.L. nr.370/31.10.2020 si cuprinde 227
posturi.

Fata de structura actuala propunem urmatoarele modificari:

Directia  Politia Locala .
Prin adresa Institutiei Prefectului Judetului Teleornan nr.260/27.04.2020 

inregistrata la Primaria Municipiului Alexandria cu nr.9398/04.05.2020  datorita 
scaderii numarului populatiei unitatii administrativ teritoriale ale Municipiului 
Alexandria de la 50832 la 50242 ,posturile de la Politia Locala au fost reduse de 
la 51 posturi la 50 posturi .

Reducerea postului din cadrul Compartimentului Circulatie este justificata 
datorita faptului ca circulatia a fost redusa datorita situatiei epidemiologice(starii 
de urgenta,starii de alerta).

Astfel se reduce un post ocupat de politist local , clasa I,grad 
profesional principal din cadrul Compartimentului Circulatie conform 
articolului 518 alin.(3),alin.(4) si alin.(5) din OUG.nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, iar ulterior dupa aplicarea  art.518 se va aplica prevederile 
art.518 alin.(1) litera (c).

Compartimentul Circulatie va avea urmatoarea structura
-Popescu Dan - Mihail –politist local,clasa I,grad profesional superior
-Putineanu Gelu- politist local,clasa III,grad profesional superior
-Lazau Silviu-Adrian- politist local,clasa I,grad profesional superior
-Paun Bogdan- politist local,clasa III,grad profesional superior
-Rizea Gabriel- politist local,clasa III,grad profesional superior
-Medintu Constantin- politist local,clasa I,grad profesional superior
-vacant- politist local,clasa I,grad profesional principal  

Menționăm că respectăm numărul de posturi conform O.G.nr 63/2010 și la 
înființarea funcțiilor publice se respectă prevederile art. 391 din OUG. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ
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De asemenea modificarea se face cu respectarea  prevederilor art. 518, art. 519 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Funcțiile de natură contractuală nu au prerogative de putere publică.
În conformitate cu prevederile art. 129 alin 2, lit. “a” din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, propun elaborarea de către Compartimentul Resurse 
Umane, a unui proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și 
a numărului de personal al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului 
Alexandria, Direcției Poliția Locală și al Direcției de Evidență a Persoanelor.

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi supus spre 
dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,
Victor  DRAGUSIN



JUDEȚUL TELEORMAN
Primăria Municipiului Alexandria
Compartiment Resurse Umane

Nr. 10441 /19.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal
ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria,

Direcției Poliția Locală și al Direcției de Evidență a Persoanelor Alexandria

1. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA PROIECTULUI

Prin referatul de aprobare nr. 10440/19.05.2020 Primarul Municipiului Alexandria 
propune elaborarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea organigramei, a statului de 
funcții și a numărului de personal ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Alexandria, Direcției Poliția Locală și al Direcției de Evidență a Persoanelor Alexandria

2. LEGALITATEA PROIECTULUI

Susținerea din punct de vedere legal al proiectului propus este fundamentată pe 
prevederile următoarelor acte normative:

- prevederile art. 518 și 519 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- adresa Instituției Prefectului Județului Teleorman nr. 260/27.04.2020 înregistrată la 
Primăria Municipiului Alexandria cu nr. 9398/04.05.2020;
- prevederile art. 129, alin (1) lit “a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al 
României;

Având în vedere cele de mai sus, în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ al României, s-a întocmit proiectul de hotărâre privind
aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal ale Aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și al Direcției de 
Evidență a Persoanelor Alexandria, care, împreună cu întreaga documentație, va fi supus 
spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

Compartiment Resurse Umane,
Cojoacă Mirela


