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JUDETUL  TELEORMAN                                                                                                              
PRIMARIA  MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Nr.22206/17.08.2017 

 

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, 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.199/28.12.2016 si  cuprinde  225 posturi.  

Fata de structura actuala propunem urmatoarele modificari: 
 
1.Directia  Administratie Publica Locala se desfiinteaza . 
In temeiul art.99 alin.1 litera b) din Legea nr.188/1999 (r2)cu modificarile si completarile 

ulterioare, doamna Baicu Rodica in functia publica de conducere de Director Executiv se elibereaza 
din functie, urmand a se aplica prevederile art.99 din Legea nr.188/1999 (r2)cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

 
2. Se desfiinteaza Compartimentul Implementare standarde . 
Doamna Stoica Aurelia, functia de inspector, clasa I, grad profesional superior, se elibereaza 

din functia publica conform art.99 alin .(1) lit.b din Legea nr.188/1999 (r2) cu modificarile si completarile 
ulterioare, urmand a se aplica prevederile art.99 cu modificarile si completarile ulterioare. Atribuțiile vor fi 
preluate de fiecare compartiment din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului.  

 
3. Compartimente  distincte in subordinea secretarului: 
Se infiinteaza un Compartiment Documente Clasificate, Sisteme de Management,Relatii cu 

ONG-uri si Societatea Civila. 
In cadrul compartimentului se infiinteaza o functie publica vacantă de consilier,clasa I,grad 

profesional superior. 
 
 Se reorganizeaza Serviciul Cancelarie și Compartimentul Relații cu Publicul, Registratură  

din cadrul Direcției Administrație Publică Locală in Compartiment Cancelarie – Registratură, în 
subordinea directă a Secretarului Municipiului Alexandria. 

Functia  vacantă de sef serviciu  se desfiinteaza. 
Se desființează o funcție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional  superior.  
Compartimentul Cancelarie - Registratură  va contine 4 functii publice și un post vacant de 

personal contractual. Functionarii publici vor fi numiti in noua structura cu respectarea art.100  din Legea 
nr.188/1999 (r2)cu modificarile si completarile ulterioare,astfel: 

• Plosceanu Cristian -  consilier, clasa I, grad profesional asistent,  
• Ene Paulica -  consilier, clasa I, grad profesional superior,  
• Oinaru Gina - consilier, clasa I, grad  profesional superior,  
• Costache Violeta – referent, clasa III, grad  profesional asistent. 
• Vacant – personal contractual – referent, II M. 

 
4.  Serviciul Juridic,Autoritate Tutelara, Resurse Umane ,se reorganizeaza in Serviciul 

Juridic Comercial.Functionarii din vechea structura vor fi numiti  cu respectarea art.100 alin (1) si (2) din 
Legea188/1999(r2) cu modificarile si completarile ulterioare. 
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Doamna Chesnoiu Roxandra Postumia – sef serviciu  Serviciul Juridic Comercial, deoarece nu 
se modifică mai mult de 50% din atribuțiile fișei postului, urmând a se aplica prevederile art.100 din 
Legea188/1999(r2) cu modificarile si completarile ulterioare. 

In cadrul Compartimentului juridic se infiinteaza un post de consilier juridic,clasa I,grad 
profesional superior. 

Compartimentul Juridic va cuprinde 5 functii publice. Funcționarii publici vor fi numiti in noua 
structură cu respectarea art.100 din Legea188/1999(r2) cu modificarile si completarile ulterioare, astfel: 

• Gheorghe Lazăr – consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, 
• Cocovean Maria - consilier juridic, clasa I, grad  profesional principal, 
• Iancu Cristina Mirela – consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, 
• Vacant temporar  - consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, 
• Vacant – consilier juridic, clasa I, grad profesional  superior, 

Compartimentul Autoritate Tutelară  conține două funcții publice ocupate. Funcționarii publici 
vor fi numiti in noua structură cu respectarea art.100 din Legea188/1999(r2) cu modificarile si 
completarile ulterioare, astfel 

• Roșu Cornelia - consilier, clasa I, grad  profesional superior,  
• Ionescu Ionela - consilier, clasa I, grad  profesional superior,  

 
Serviciul Juridic Comercial va prelua activitatea de  recuperare creante si executare silita și 

personalul aferent din cadrul Serviciului Constatare Impunerere Persoane Fizice și Serviciului Constatare 
Impunerere Persoane Juridice, iar din cadrul Serviciului Contabilitate, Buget Salarizare activitatea de 
urmărire contracte și personalul aferent, constituindu-se Compartimentul Recuperare Creanțe și 
Executare Silită,  care va cuprinde 6 functii publice. Funcționarii publici vor fi numiti in noua structură cu 
respectarea art.100 din Legea188/1999(r2) cu modificarile si completarile ulterioare, astfel: 

• Alexandrescu Doina - consilier I grad profesional superior  
• Dumitrescu Milica  - consilier I grad profesional superior  
• Vladu Alin Stefan , - consilier clasa I grad profesional asistent 
•  Ganea Ileana -  referent, clasa III, grad  profesional superior 
• Preda Floarea  - consilier clasa I grad profesional principal  
• Vacant – consilier, I grad profesional debutant, obținut prin transformarea postului 

vacant de  referent clasa III grad profesional superior  din cadrul Compartimentului 
Recuperare Creante, Executare Silită 

  
Serviciul Administrare Patrimoniu din cadrul Direcției Patrimoniu se reorganizeă la nivel de 

birou, cu denumirea Birou Taximetrie, Autorizatii  Comerciale, in cadrul Serviciului Juridic 
Comercial, urmand ca doamna Selea Gina, sa fie numita in  functia de sef birou, cu respectarea  
art.100 din Legea nr.188/1999 (r2) cu modificările și completările ulterioare, deoarece nu se modifică 
mai mult de 50% din atribuțiile fișei postului. 

 Compartimentul  Autorizari Taximetrie și Comerț  se preia în cadrul Birou Taximetrie, 
Autorizatii Comerciale, cu personalul aferent. Functionarii publici vor fi numiti in noua structura cu 
respectarea art.100 si, dupa caz, art. 96 alin. (3) din Legea nr.188/1999 (r2), cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

In cadrul Biroului Taximetrie Autorizatii Comerciale se infiinteaza două funcții publice astfel: 
• o functie publica de consilier clasa I,grad profesional asistent 
• o functie publica de consilier,clasa I,grad profesional superior. 

 
Se desfiinteaza  Compartimentul Incheiere si Evidenta Contracte Inchiriere. 

• Doamna Grigore Mariana consilier clasa I grad consilier clasa I grad profesional 
profesional superior, se elibereaza din functie conform art .99 alin (1) lit.b din Legea  
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• nr.188/1999 (r2) cu modificarile si completarile ulterioare, urmand a beneficia de 
prevederile art.99 Legea nr.188/1999 (r2) cu modificarile si completarile ulterioare. 

• Doamna Tatarici Doina consilier clasa I grad profesional superior se elibereaza din 
functie conform art .99 alin (1) lit.b din Legea nr.188/1999 (r2) cu modificarile si 
completarile ulterioare, urmand a beneficia de prevederile art.99 Legea nr.188/1999 (r2) 
cu modificarile si completarile ulterioare. 

• Domnul Jantea Nicolae consilier clasa I grad profesional superior  se elibereaza din 
functie conform art .99 alin (1) lit.b din Legea nr.188/1999 (r2) cu modificarile si 
completarile ulterioare urmand a beneficia de prevederile art.99 Legea nr.188/1999 (r2) 
cu modificarile si completarile ulterioare. 

Biroul Taximetrie, Autorizatii  Comerciale, va cuprinde 5 funcții publice, astfel: 
• Dinu Adina Roxana -  consilier clasa I grad profesional principal  
• Vacant temporar - consilier clasa I grad profesional asistent 
• Vacant temporar  - consilier clasa I grad profesional superior 
• Vacant  - consilier clasa I grad profesional asistent 
• Vacant - consilier clasa I grad profesional superior 

5. Directia Buget Finante Taxe  si Impozite se reorganizează prin  inființarea a două direcții, 
respectiv Direcția Economică și Direcția Impozite și Taxe Locale. 

 5.1. Direcția Economică va  cuprinde 18 functii publice de executie si 2(două) functii publice de 
conducere. 

Se infiinteaza o funcție publică de conducere de Director Executiv care va fi ocupată de 
doamna Gafencu Haritina,director executiv in cadrul Directiei Buget Finante Taxe si Impozite, cu 
aplicarea art.100 Legea nr.188/1999 (r2) cu modificarile si completarile ulterioare, deoarece nu se 
modifica atributiile fisei postului cu mai mult de 50%. 

In cadrul Directiei Economice,  se reorganizează Serviciul Contabilitate Buget, Salarizare în  
Serviciul Contabilitate, Buget, Salarizare, Resurse Umane, în cadrul căruia funcționarii publici din 
următoarele structuri vor fi numiți cu aplicarea art.100 din Legea nr.188/1999 (r2) cu modificarile si 
completarile ulterioare, astfel: 

• Răboj Mona - Sef Serviciu Serviciul Contabilitate,Buget, Salarizare, Resurse Umane 
având în vedere că nu se modifica atributiile fisei postului cu mai mult de 50%. 

• funcționarii publici din subordine: 
Compartiment Buget - 2 functii publice ocupate 

� Bolintineanu Mirela - consilier clasa I grad profesional superior 
� Tănase Raluca - consilier clasa I grad profesional superior 

Compartiment Contabilitate - 3 functii publice ocupate, conform stat de functii 
Compartiment Salarizare - 2 functii publice ocupate 

� Sandu Adriana - consilier clasa I grad profesional superior 
� Florea Claudia - consilier clasa I grad profesional principal 

• funcționarii publici din cadrul Compartimentului Resurse Umane -  Serviciului Juridic 
Autoritate Tutelară Resurse Umane, ca urmare a preluării, astfel: 

o Compartiment Resurse Umane -2 functii publice. 
� Toma Adriana Ortansa  - consilier clasa I grad profesional superior 
� Cojoacă Mihaela Mirela - consilier clasa I grad profesional superior 
Fata de structura anterioara in cadrul compartimentului Resurse Umane o 
functie publica de inspector clasa I,grad profesional principal vacanta 
se desfiinteaza. 

• Activitatea de magaziner din cadrul Compartimentului Contabilitate se constituie la nivel 
de  Compartiment Aprovizionare, care cuprinde o funcție contractuală ocupată de dl 
Teodorescu Stelian – studii generale .  

o Compartiment Financiar-Casierie - care cuprinde 2 functii publice ocupate, 
înființat ca urmare a reorganizării Compartimentului Contabilitate, astfel: 

� Iordan Corina -  consilier,clasa I,grad profesional superior 
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�  Neda Iuliana  - consilier clasa I grad profesional debutant 
• Compartiment Monitorizare unitati de invatamant -1 functie publica ocupată 

� Milac Raluca - consilier,clasa I,grad profesional asistent 
Biroul Cultura Sport, Tineret din cadrul Direcției Administrație Publică Locală se reorganizează în  

Compartiment Cultura, Sport, Tineret în cadrul Direcției Economice -  care cuprinde 3 functii publice si  2 
posturi personal contractual, astfel: 

� Faluvegi Ianos Cristian – referent clasa III, grad profesional principal 
� Filip Cătălin - referent clasa III, grad profesional principal 
� Stanciu Violeta - consilier clasa I grad profesional debutant 
� Georgescu Sorin  - personal contractual – referent I A M 
� Vacant - personal contractual – referent I A M 

Funcționarii publici vor fi numiți cu aplicarea art.100 din Legea nr.188/1999 (r2) cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

 Functia publica de sef birou Biroul Cultura Tineret Sport din cadrul Direcției Administrație Publică Locală,  
vacantă se desfiinteaza, Compartimentul Cultura Tineret Sport fiind   subordonat direct Directorului Directiei 
Economice. 

 
5.2 . Direcția Impozite și Taxe Locale va cuprinde 19 functii publice de executie si 2(doua) 

functii publice de conducere. 
În cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale se infiinteaza o functie publica de  conducere de 

Director Executiv - vacant . 
Directia Impozite si Taxe Locale se constituie  prin comasarea Serviciulului Constatare 

Impunere Persoane Fizice si Serviciulului Constatare Impunere Persoane Juridice din cadrul 
Direcției Buget Finanțe Taxe și Impozite în Serviciul Constatare Impunere Persoane  Fizice și 
Juridice. 

Se infiinteaza o functie publică de șef serviciu-Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice si 
Juridice care va fi ocupata de doamna Caldararu Elena deoarece nu se modifica mai mult de 50% din 
atributiile fisei postului, cu respectarea art.100 din  Legea nr.188/1999 (r2) cu modificarile si completarile 
ulterioare .Funcționarii publici din cadrul Serviciulului Constatare Impunere Persoane Fizice si 
Serviciulului Constatare Impunere Persoane Juridice vor fi numiti cu respectarea art.100 din  Legea 
nr.188/1999 (r2) cu modificarile si completarile ulterioare. 

In cadrul Serviciului  Constatare Impunere Persoane  Fizice și Juridice se infiinteaza o functie 
publica vacanta de consilier,clasa I,grad profesional superior. 

Doamna Ureche Claudia  se elibereaza din functia de șef serviciu Serviciul Constatare 
Impunere Persoane  Fizice deoarece se modifica mai mult de 50% atributiile din fisa postului. urmand a 
se aplica prevederile art.99 din Legea nr.188/1999 (r2)cu modificarile si completarile ulterioare. 

O funcție de referent IA M – personal contractual,   ocupata de domnul Petrescu Gheorghe in 
cadrul Serviciului Constatare Impunere Persoane Juridice  se desfiinteaza, urmand a se aplica 
prevederile Codului muncii.  

Se infiinteaza Compartimentul Politici fiscale, în directa coordonare a directorului Direcției 
Impozite și Taxe locale. .In cadrul compartimentului: 

• se infiinteaza  un post de consilier ,clasa I, grad profesional asistent, 
• se desfiinteaza un post de inspector,clasa I,grad asistent din cadrul Serviciului 

Constatare Impunere Persoane Fizice – Directia Buget Finanțe Taxe și Impozite.  
 

                6.  Direcția Arhitect Sef,  care cuprinde 17 functii publice de executie si 3 functii publice de conducere. 
Fata de structura anterioara propunem urmatoarele modificari: 
• Serviciul Valorificare Patrimoniu din cadrul Directiei Patrimoniu se redenumeste in Serviciul 

Gestionare Patrimoniu Public si Privat. Funcționarii din vechea structură, vor fi numiți in noua  
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     structura cu respectarea art.100 si, dupa caz, art. 96 alin. (3) din Legea nr.188/1999 (r2)cu modificarile     
     si completarile ulterioare. 
• In cadrul Compartimentului Domeniu Public se infiinteaza o functie publica de consilier,clasa I,grad 

profesional superior. 
Compartimentul  a avea următoarea structură: 

o Barbălată Daniela - consilier clasa I grad profesional superior 
o Onișoară Darvinel -  referent clasa III, grad profesional superior 
o Vacant – consilier, clasa I grad profesional superior 

• In  cadrul Compartimentului Domeniu Privat se infiinteaza o functie publica de consilier,clasa 
I,grad profesional superior. 
Compartimentul  va avea următoarea structură: 

o Bene Pasica Mirela - consilier clasa I grad profesional superior 
o Vacant temporar consilier clasa I grad profesional superior 
o Vacant - consilier clasa I grad profesional superior 

 
• Compartimentul Gestionare Patrimoniu se desfiinteaza. In temeiul art.99 alin .1,lit.b, din Legea 

nr.188/1999 (r2) cu modificarile si completarile ulterioare 
o  domnul Costea Cezar - Cosmin  se elibereaza din functia publica, urmand a se aplica 

prevederile art.99 din Legea nr.188/1999 (r2) cu modificarile si completarile ulterioare. 
• Compartimentul Cadastru ramane pe aceiasi structura – o funcție publică de referent clasa III, grad 

profesional superior, ocupat de domnul Martin Cristian. 
• Compartiment Registru Agricol si Fond Funciar cuprinde 3 funcții publice ocupate. 

Din cele 3 functii publice,o functie publica de consilier,clasa I,grad profesional superior se 
desfiinteaza, funcționarilor publici aplicanduli-se prevederile art. 100 alin. (3) si art. 99, dupa caz, din 
Legea nr.188/1999 (r2) cu modificarile si completarile ulterioare. 

Astfel, vor fi aplicate prevederile art. 100 alin. (3) Legea nr.188/1999 (r2) pentru urmatorii functionari publici: 
o Tatu Anisoara  - consilier,clasa I,grad profesional superior , 
o Rosu Tudora  - consilier,clasa I,grad profesional superior 
o Huidumac Mirel  - consilier,clasa I,grad profesional superior 

•     Compartimentul Urbanism Autorizatii in Constructii isi schimba denumirea in Compartiment 
Urbanism  
In cadrul Compartimentului  Urbanism, se infiinteaza o functie publica specifică de executie de 
arhitect, clasa I,grad profesional debutant, asimilată cu functia publica generala de executie de 
consilier, clasa I, grad profesional debutant. 

• Se desfiinteaza Compartimentul  Fond Locativ si Compartimentul Relatii Asociatii de Proprietari 
si se infiinteaza Compartimentul Locativ, Asociatii Locatari. 
o Doamnelor Costache Niculina – referent clasa III grad profesional superior  și Ovedenie 

Valentina – consilier clasa I, grad profesional asistent,   din cadrul Compartimentului Fond 
Locativ, li se aplică prevederile art.100 Legea nr.188/1999(r2) cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

o Doamnei Albu Mihaela consilier clasa I,grad profesional superior in cadrul Compartimentului 
Relatii Asociatii de Proprietari i se aplică prevederile art.100 Legea nr.188/1999(r2) cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

• Din cadrul Compartimentului Relatii Asociatii de Proprietari se desfiinteaza 2(doua) functii publice 
ocupate,conform art.99 alin.1,lit.b din Legea nr.188/1999 (r2) cu modificarile si completarile ulterioare, 
astfel: 

o o functie publica de inspector,clasa I grad profesional principal ocupata de doamna Buligan 
Claudia, urmand a se aplica prevederile art.99  din Legea nr.188/1999 (r2) cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
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o o functie publica de referent clasa III grad profesional superior ocupata de doamna Crivat Georgeta 
urmand a se aplica prevederile art.99  din Legea nr.188/1999 (r2) cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

7.  Directia Tehnic Investitii.Fata de structura anterioare propunem urmatoarele modificari: 
• Functia publica vacanta de sef serviciu  din cadrul Serviciului  Investitii , Dirigentie de Santier- 

Achizitii Publice ,Mediu se desfiinteaza. 
• Se desfiinteaza Compartimentul Monitorizare Unitati de Invatamant. 

o în temeiul art.99 alin .1,lit.b, din Legea nr.188/1999 (r2) cu modificarile si completarile ulterioare 
domnul Culcea Claudiu Gheorghe se elibereaza din functia publica ,urmand a se aplica 
prevederile art.99 din Legea nr.188/1999 (r2) cu modificarile si completarile ulterioare. 

• Compartimentul Investitii si Dirigentie de Santier isi schimba denumirea in Compartiment Investitii. 
Functia publica vacanta de inspector,clasa I,grad profesional principal din cadrul Compartimentul Investitii 
si Dirigentie de Santier se desfiinteaza si  compartimentul va cuprinde 4 functii publice,  funcționarii 
urmând a fi numiți cu aplicarea art.100 din din Legea nr.188/1999 (r2) cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
 astfel: 

o Ivan Mihaela - consilier clasa I,grad profesional superior 
o Ivan Florica - consilier clasa I,grad profesional superior 
o Pîrjolea Claudia - consilier clasa I,grad profesional superior 
o Pănoiu Carmen - consilier clasa I,grad profesional principal 

•  Compartimentul Achizitii Publice ramane cu aceiasi structura,4 functii publice. 
• Compartiment Situatii de Urgenta,Protectie Civila,Psi ,Protectia Muncii ramane neschimbat. 
• Compartiment Unitatea Municipala pentru Monitorizarea Serviciilor de Utilitati Publice se 

desfiinteaza. 
o In temeiul art.99 alin .1,lit.b, din Legea nr.188/1999 (r2) cu modificarile si completarile ulterioare 

domnul Dode Adrian se elibereaza din functia publica,urmand a se aplica prevederile art.99 din 
Legea nr.188/1999 (r2) cu modificarile si completarile ulterioare. Atribuțiile acestui compartiment 
vor fi preluate de către Compartimentul Protecția Mediului și Compartiment Carte Tehnică. 

• Compartimentul Energetic ramane cu aceiasi structura. 
• Compartiment Protectia Mediului ramane cu aceiasi structura.  
• Compartiment Carte Tehnica ramane cu aceiasi structura. 
• Se reorganizează activitatea din cadrul  Compartimentului Proiecte cu schimbarea denumirii în 

Compartiment Programe Informatice, care cuprinde două funcții publice astfel:. 
o doamna Zătreanu Camelia, va fi numită cu respectarea art.100 din Legea nr.188/1999 (r2) cu 

modificarile si completarile ulterioare 
o o funcție vacantă  - consilier clasa I grad profesional asistent. 

• Se infiinteaza Compartiment Arhiva, Urmarire, Reparatii Cladiri Publice prin preluarea activității din 
cadrul Serviciului Cancelarie, care  va cuprinde o functie publica de referent,clasa III,grad profesional 
superior. 

o Doamna Vlad Mihaela va fi numită cu respectarea art.100 din Legea nr.188/1999 (r2) cu 
modificarile si completarile ulterioare, din cadrul Serviciului Cancelarie, in cadrul 
Compartimentului Arhiva, Urmarire, Reparatii Cladiri Publice . 

• Se infiinteaza Compartiment Diriginte de Santier. 
o In cadrul acestuia se infiinteaza o functie contractuala vacanta de inspector de specialitate, II S. 

 
 8. Serviciul Informatica  Dispecerat ,se reorganizeaza in Serviciul Dispecerat- Administrativ si fata 

de structura anterioara va avea 20 functii de executie si o functie publica de conducere de sef serviciu. 
Dl Delcea Eugen va ocupa funcția de  șef serviciu Serviciul Dispecerat- Administrativ, cu aplicarea 

prevederilor art.100 din Legea nr.188/1999 (r2) cu modificarile si completarile ulterioare, având în vedere că nu se 
modifica atributiile fisei postului cu mai mult de 50%. 

Biroul  Dispecerat se reorganizeaza in Compartiment Dispecerat. 
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Functia de sef birou se desfiinteaza si raman 5 functii publice de executie, astfel: 
o Peicu Florin – consilier, clasa I grad profesional asistent 
o Blejan Mariana - consilier clasa I,grad profesional superior 
o Bădici Florentina - consilier clasa I,grad profesional superior 
o Curcan Valerica  -  consilier, clasa I grad profesional asistent 
o Nicolae Șerbu Mihaela – referent clasa III, grad profesional superior. 

Compartiment Administratori Zonali care cuprinde 6 posturi de personal contractual, se reorganizeaza 
si va cuprinde 5 posturi tot personal contractual care vor trece in subordinea acestui serviciu. Se desființează o 
funcție de administrator zonal – muncitor calificat, postului contractual desfiintat aplicându-i-se prevederile 
Codului muncii. 

• Se desfiinteaza Compartiment Informatica. 
o Se desființează funcția publică de referent, clasa III, grad profesional superior, ocupată de 

domnul Hurduc Mihai. In temeiul art.99 alin .1,lit.b, din Legea nr.188/1999 (r2) cu modificarile 
si completarile ulterioare domnul Hurduc Mihai se elibereaza din functia publica ,urmand a se 
aplica prevederile art.99 din Legea nr.188/1999 (r2) cu modificarile si completarile ulterioare. 

• Se desfiinteaza Compartiment Administrator Site care cuprindea o functie publica vacanta de 
inspector,clasa I grad profesional superior. 

• Compartimentul Administrativ din cadrul Direcției Administrație Publică Locală  se mută în cadrul 
Serviciului Dispecerat –Administrativ, compartiment care va cuprinde 10 funcții contractuale, astfel: 

o Voinescu Mihaela – îngrijitor, I M 
o Mitican Vergina – îngrijitor, I M 
o Tânțăreanu Mariana  - îngrijitor I M 
o Vidu Iulică - șofer, M 
o Bățăuș Lucian – portar I M 
o Toader Dorel – portar, I M 
o Beșu Petrică – portar, I M 
o Vacant – portar I M 
o Vacant – portar – se înfiițează 
o Popescu Patrița – referent, IA M, care va  fi numită în cadrul acestui compartiment, prin 

mutarea din cadrul Serviciului  Cancelarie  - Direcția Administrație Publică Locală. 
 

9.Compartimente distincte in subordinea directa a Primarului: 
• Compartiment Audit Public-2 functii publice auditori, clasa I, grad profesional superior, rămân pe 

aceeași structură. 
• Corpul de Control-1 functie publica de consilier, clasa I, grad profesional principal, rămâne ocupata 

de d-na Virban Liliana - Ioana. 
• Cabinetul Primarului -4 functii personal contractual, rămâne pe aceeași structură. 
• Compartimentul Secretariat, Informatii Publice si Mass Media, se reorganizează în 

Compartiment Relații Publice-Secretariat și va cuprinde: 
o o functie publica vacantă  de consilier,clasa I.grad profesional debutant  
o  o functie personal contractual ocupata de doamna Purcaru Iulica 
o  o functie publica de consilier,clasa I.grad  profesional principal. Funcționarul din vechea 

structură- Serviciul Cancelarie, doamna Teodorescu Violeta,  - va fi numită în noua structură cu 
respectarea prevederilor art.100 din Legea nr.188/1999 (r2) cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

• Compartimentul Centrul de Sprijin pentru Rromi se redenumeste in Compartiment Probleme 
Rromi si este ocupata de domnul Alexandra Virgiliu, inspector de specialitate, I S, personal 
contractual. 

 
10. Directia Politia Locala. 
Fata de structura anterioara propunem 48 functii publice de executie si 3 functii publice de conducere. 
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Serviciul Ordine Publica si Circulatie ramane cu aceiasi structura respectiv o functie publica de 
conducere si 32 functii publice de executie. 

Din cadrul Biroului Interventie Rapida se desfiinteaza o functie publica vacanta de politist local,clasa 
I,grad profesional asistent. 

 Biroul Interventie Rapida cuprinde 8 functii publice de executie si o functie publica de 
conducere,structură ce rămâne neschimbată. 

 
 Compartimente in subordinea directa a Directorului Executiv – Direcția Poliția Locală 
• Compartiment Comunicare si Relatii Publice-1 functie publica polițist local, clasa III, grad 

profesional superior ocupată, strucutră care rămâne neschimbată. 
• Compartiment Disciplina in Constructii - 2 functii Publice de polițisti locali clasa I, grad profesional 

superior ocupate,  
• Compartiment Control Comercial-2 functii publice de polițisti locali , astfel: 

o o funcție clasa I, grad profesional superior ocupată,  
o o funcție clasa I, grad profesional asistent,vacantă.  

• Compartiment Evidenta Populatiei-1 functie publică de polițist local, ocupată, clasa I, grad 
profesional debutant. 

• Compartimentul Protectia Mediului se reorganizează în Compartimentul Control Mediu, 
cuprinzând două funcții publice de polițiști locali. Funcționarii din cadrul Compartimentului Protecție 
Mediu vor fi numiți în noua structură, cu respectarea art.100 Legea nr.188/1999 (r2) cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

• Postul contractual de administrator-armurier se desfiinteaza .  
 

11.Directia Evidenta  Persoanelor se redenumeste in Directia de Evidenta a Persoanelor. 
Fata de structura anterioare propunem 15 functii publice de executie si 2 functii publice de conducere. 
Compartimentul Informatica se desfiinteaza ,iar doamna Burtan Carmen , consilier I, grad profesional 

principal și doamna Caragea Mariana, consilier I, grad profesional principal  vor fi preluate în cadrul Serviciului 
Evidența Persoanelor  cu respectarea art.100 Legea nr.188/1999 (r2) cu modificarile si completarile ulterioare. 

Serviciul Evidenta Persoanelor va cuprinde tot 10 functii publice de executie si o functie publica de 
conducere, prin desfiintarea Compartimentului Evidenta Persoanelor, cu respectarea art.100 Legea nr.188/1999 
(r2) cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Compartimentul Stare Civila se reorganizeaza, iar o functie publica de referent clasa III, grad 
profesional superior se desfiinteaza conform art.99 alin (1) lit b) din Legea nr.188/1999 (r2) cu modificarile si 
completarile ulterioare, funcționarilor publici aplicanduli-se prevederile art. 100 alin. (3) si art. 99, dupa caz, din 
Legea 188/ 1999 Legea nr. 188/1999 (r2) cu modificarile si completarile ulterioare. 

o Pentru domnul Peia Adrian   referent clasa III,grad profesional superior, doamna Ghera 
Gabriela  referent clasa III, grad profesional superior si doamna Preda Ionela referent clasa 
III,grad profesional superior se aplica vor aplica prevederile art. 100 alin. (3) din Legea 
nr.188/1999 (r2) cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

 
Mentionam ca respectam numarul de posturi conform O.G.nr 63/2010,ca la infiintarea functiilor publice se 

respecta prevederile art.100 alin.(5) din Legea nr.188/1999(r2) cu modificarile si completarile ulterioare. 
De asemenea reorganizarea se face cu respectarea art.96 alin.(3),art.99 si art.100 din Legea 

nr.188/1999(r2) cu modificarile si completarile ulterioare. 
Functiile  de natura contractuala nu au prerogative de putere publica. 
De asemenea in conformitate cu art.100 alin. (1) litera c) si prin respectarea art. 96 alin. (3) din Legea 

nr.188/1999(r2) cu modificarile si completarile ulterioare din  toate functiile publice ocupate si vacante de 
inspector se redenumesc in consilier, cu pastrarea gradului profesional aferent.  
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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, Directiei Politia Locala si al Directiei de 
Evidenta a Persoanelor. 

 Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare 
Consiluli Local al municipiului Alexandria. 

 
 
 
 

 PRIMAR, 

Victor  DRAGUSIN 

 


