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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Priveşte:  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Poliţia Locală 

 

               În conformitate cu prevederile art.36, alin.(2), lit.”a” şi alin.(3), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, consiliul local aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, 
înfiinţarea, organizarea şi ştatul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi serviciile publice 
de interes local. 

   Prin H.C.L.nr.183/29.05.2014, s-a aprobat  Organigrama, Ştatul de funcţii şi numărul de 
personal al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alexandria. 

   Noua structură a fost elaborată, avându-se în vedere următoarele : 
   - reorganizarea Serviciului Public Poliţia Locală în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului; 
   -înfiinţarea Biroului Dispecerat în cadrul aparatului de specialitate al primarului , prin 

preluarea funcţionarilor publici din cadrul compartimentului  Dispecerat de la Poliţia Locală Alexandria.  
 Conform  Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin H.C.L. nr.114 din 

31.05.2011. Poliţia Locală Alexandria a fost organizată şi a funcţionat ca instituţie publică   de interes 
local, cu personalitate juridică. 

    Prin  reorganizarea Serviciului Public Poliţia Locală în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, modul de organizare, structura funcţională şi ştatul de funcţii din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare  al Poliţiei Locale Alexandria aprobat prin H.C.L.nr.114 din 31.05.2011, nu 
mai corespund cu situaţia de fapt. 

    Având în vedere cele prezentate mai sus, propun aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Serviciului Poliţia Locală şi abrogarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  a 
Poliţiei Locale Alexandria , aprobat prin H.C.L. nr.114 din31.05.2011. 

    În conformitate cu prevederile art.45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Serviciul Poliţiei Locale Alexandria va 
elabora un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Serviciului Poliţia Locală, proiect de hotărâre care, împreună cu întreaga documentaţie , vor fi supuse 
spre dezbatere şi aprobare  Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

 
 
 

                                                       PRIMAR, 
                                                   VICTOR DRĂGUŞIN 
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                                                RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 Priveşte: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  Serviciului Poliţia Locală 

             Prin expunerea de motive nr.32452din  12.12.2014  , primarul municipiului Alexandria, domnul 
VICTOR DRĂGUŞIN, propune în conformitate cu prevederile art.45, alin.6 din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întocmirea de către 
Serviciul Poliţia Locală a unui proiect de hotărâre, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Serviciului Poliţia Locală din cadrul aparatului  de specialitate al primarului municipiului 
Alexandria. 

La elaborarea şi fundamentarea acestui proiect, am avut în vedere următoarele: 
Necesitatea şi oportunitatea proiectului. 
Prin H.C.L. nr.183/29.05.2014 s-a aprobat Organigrama, Ştatul de funcţii şi numărul de personal 

al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alexandria, avându-se în vedere următoarele: 
-reorganizarea Serviciului Public Poliţia Locală în cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

-înfiinţarea Biroului Dispecerat în cadrul aparatului de specialitate al primarului , prin 
preluarea funcţionarilor publici din cadrul compartimentului  Dispecerat de la Poliţia Locală 
Alexandria. 
Prin reorganizarea Poliţiei Locale Alexandria din instituţie publică de interes local, cu 

personalitate juridică, în Serviciul Public Poliţia Locală în cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
modul  de organizare, structura funcţională şi ştatul de funcţii din Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare a Poliţiei Locale Alexandria aprobat prin H.C.L. nr.114 din 31.05.2011, nu mai corespund 
situaţiei de fapt. 

Având în vedere cele prezentate, este necesar şi oportun a se elabora un proiect de hotărâre cu 
privire la  aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Poliţia Locală   
Alexandria, şi abrogarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale   Alexandria,  
aprobat prin H.C.L. nr.114 din 31.05.2011. 

 Legalitatea proiectului. 
-Legea nr.155/2010 a poliţiei locale 
-Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a poliţiei locale 
-Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 
-Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici 
-Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor , bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu 

modificările şi completările ulterioare 
-Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare 



- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public 
-Legea nr.53/2003-Codul muncii, actualizată prin Legea nr.40/2011 
-Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie   acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor legale menţionate mai sus, considerăm că propunerea  Primarului 

municipiului Alexandria cuprinsă în expunerea de motive este legală, necesară şi oportună, drept pentru 
care am întocmit proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea  Regulamentului de Organizare şi 
funcţionare a Serviciului Poliţia Locală, proiect de hotărâre care împreună cu întrega documentaţie  va fi 
supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului  Local al Municipiului Alexandria.  

                                                             
 
 
 
                                                             ŞEF SERVICIU, 
                                                         IULIAN ULMEANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                       
 
 
 
 



                                                   ROMÂNIA 

JUDEŢUL  TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 
 

                                                            HOTĂRÂRE 
                              
PRIVEŞTE-aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Poliţia Locală 
 
Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, având în vedere: 
           -Expunerea  de  motive   nr.32452 din12.12.2014  a Primarului   municipiului Alexandria 
           -Raportul de specialitate nr.32453 din 12.12.2014 al Serviciului Poliţia Locală 
           -Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 
Alexandria 
            - Avizul consultativ al comisiei locale nr. 3785din16.12.2014 de ordine publică de la nivelul 
municipiului Alexandria 
            - Prevederile Legii nr.155/2010 a poliţiei locale 
            - Prevederile  Hotărârii Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a poliţiei locale 

- Prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

- Prevederile Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor , bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare 

- Prevederile Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare 
            - Prevederile Legii nr.53/2003-Codul muncii, actualizată prin Legea nr.40/2011 
            - Prevederile art.36, alin.(2), lit. ”a” şi alin.(3), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
            În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) şi ale art.115 alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

                                                               HOTĂRĂŞTE: 
           
            ART.1 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi funcţionare a Serviciului Poliţia Locală, , 
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            ART.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează aplicabilitatea H.C.L. nr.114 din 
31.05.2011 pentru aprobarea Regualmentului de Organitzare şi Funcţionare a Poliţiei Locale Alexandria. 
            ART.3 Prin grija Serviciului Cancelarie  prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei Prefectului 
judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria şi Serviciului 
Poliţia Locală, pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 
 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                       CONTRASEMNEAZĂ 
              CONSILIER                                                                                              SECRETAR 



        FLOREA VOICILĂ                                                                                  JR.IULIAN PURCARU 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


