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R E F E R A T  

 

Privind Proiectul de hotarare  privind  modificarea Anexei nr.2 a HCL 200/2016 
privind Planul de ocupare pe anul 2017  al functiilor  publice  din cadrul serviciului public local 

Directia Generala de Asistenta Sociala   Alexandria  
 
 
 
Având în vedere structura organizatorică a instituţiei modificata si aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 95/29.03.2017 ;    
Avand in vedere Anexa nr.2 la HCL 200/28.12.2016 privind Planul de ocupare a 

functiilor publice din cadrul Serviciului Public Local Directia Genberala de Asistenta 
Sociala Alexandria, precizam urmatoarele: 

- la data prezentei numărul maxim de funcţii publice aprobate este de 49  din care 
9 sunt funcţii publice de conducere şi 40 sunt funcţii publice de execuţie; 

- vor fi supuse reorganizării un număr de 8 funcţii publice datorită faptului că 
titularii acestora îndeplinesc condiţiile specifice cerute de legislaţie pentru a putea 
participa la examenul de promovare în grad profesional care se realizează conform 
prevederilor H.G. nr. 611/2008 privind dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- funcţiile publice vacante sunt propuse a fi ocupate prin recrutare sau 
promovare, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008 privind dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

In conformitate cu prevederile art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,   s-a 
intocmit proiectul de hotarare pe care il supun spre aprobarea Consiliului local. 

 
 
 

Director general, 

IOAN VOICU 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

Nr.______/_________2017 

  
RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotarare  privind  modificarea Anexei nr.2 a HCL 200/2016 privind 
Planul de ocupare pe anul 2017  al functiilor  publice  din cadrul serviciului public local 

Directia Generala de Asistenta Sociala   Alexandria  
 

   Prin expunerea de motive nr.______/________2017 ,Primarul municipiului 
Alexandria  

supune dezbaterii si aprobarii Consiliului Local un proiect de hotarare privind 
modificarea HCL 200/2016 privind aprobarea Planului de ocupare al functiilor  publice pe 
anul 2017 din cadrul serviciului public local Directia Generala de Asistenta Sociala Municipiului 
Alexandria. 

1.  NECESIATEA SI  OPORTUNITATEA PROIECTULUI  
Structura organizatorică a instituţiei a fost modificata si aprobată prin Hotărârea Consiliului Local 

nr. 95/29.03.2017 ,in sensul infiintarii unei functii publicede consilier debutant la nivelul Serviciului 

Resurse Umane  si desfiintarea a doua functii publice de consilier asistent din cadrul Directiei de Ajutor 

si Protectie Sociala. 
     2.LEGALITATEA PROIECTULUI  
Sustinerea din punct de vedere legal al proiectului  propus este fundamentata pe             

prevederile urmatoarelor  acte normative:  
          -Legea  nr.188/1999 privind Statutul functionarilor Publici (r2) , cu modificarile 

si completarile ulterioare(art.23);  
          -HG.nr.611/2008 pentru aprobarea si normelor privind organizarea si             

dezvoltarea carierei functionarilor publici,cu modificarile si complatarile ulterioare;     
          -Legea  nr.215/2001 a administratiei publice Locale republicata, cu modificarile si            

completarile ulterioare (art..36).  
         - Ordinul Presedintelui ANFP nr.7660/2006, privind aprobarea Instructiunilor 

pentru elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice; 
         - HCL 95/2017 privind aprobarea organigramei, a statului de functii, numarului 

de personal si Regulamentului de organizare si functionare ale Serviciului public local Directia 
Generala de Asistenta Sociala Alexandria; 

         - HCL nr.200/2016 , privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe 
anul 2017 ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria si al Directiei 
Generale de Asistenta Sociala Alexandria. 



           Avand in vedere cele expuse ,in conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001       
Legea administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare,  

           s-a intocmit prezentul raport de specialitate cu privire la Proiectul de hotarare  
privind  modificarea Anexei nr.2 a HCL 200/2016 privind Planul de ocupare pe anul 2017  al 
functiilor  publice  din cadrul serviciului public local Directia Generala de Asistenta Sociala   
Alexandria care impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare 
Consiliului Local al municipiului Alexandria .  

                       
Director Executiv                                              Director Executiv 

Directia Administratie Publica Locala          Directia Buget Finante Taxe si Impozite       
   Rodica Baicu                                                Haritina Gafencu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUDETUL TELEORMAN 
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Nr.______/_________2017 
 
                                          
 

EXPUNERE  DE MOTIVE  

 
 
 

la Proiectul de hotarare  privind  modificarea Anexei nr.2 a HCL 200/2016 
privind Planul de ocupare pe anul 2017  al functiilor  publice  din cadrul serviciului 

public local Directia Generala de Asistenta Sociala   Alexandria  
 

 
 
 
Proiectul de hotarare pe care il supunem analizei si aprobarii este promovat avand 

in vedere prevederile legale privind personalul care lucreaza in structurile serviciului 
public local DGAS Alexandria. 

La baza proiectului de hotarare se afla referatul DGAS Alexandria inregistrat la 
nr.5564 din 24.04.2017. 

Planul de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017 pentru Serviciul Public 
Local a fost aprobat prin HCL 200/28.12.2016. 

Avand in vedere ca prin HCL 95/29.03.2017 s-a aprobat o noua organigrama, 
numar de personal si stat de functii ale serviciului public local DGAS Alexandria se 
propune astfel modificarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017.  

Proiectul de hotarare are la baza art.11, alin(2), Anexa nr.1 din Ordinul 
Presedintelui ANFP nr.7660 din 24 august 2006 privind aprobarea Instructiunilor 
pentru elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice; 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) litera a), alin. (3) litera b) şi art. 45 
alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi 
completată, propun spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Alexandria 
proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 2 a Hotararii Consiliului Local al 
municipiului Alexandria nr.200/2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice pentru anul  2017 pentru serviciul public local Directia Generala de Asistenta 
Sociala Alexandria. 

 
PRIMAR, 

VICTOR  DRAGUSIN 
 
 



 
ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
 

Priveste:  modificarea anexei  nr.2 a HCL 200/2016 privind aprobarea Planului de ocupare 
a functiilor publice pe anul 2017 a  Serviciului Public Local Directia Generala de Asistenta Sociala 

Alexandria 
Consiliul Local al MunicipiuluiAlexandria ,judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara, 

avand in vedere:  
-  referatul nr.5564/24.04.2017 al Serviciului Public Local Directia Generala de Asistenta 

Sociala; 
-   expunerea de motive nr.____/_____2017 a Primarului municipiului Alexandria; 
-   raportul de specialitate comun nr._____/_________2017 , întocmit de Directia Buget, 

Finante, Taxe si Impozite si Directia Administratia Publica Locala din cadrul Primariei municipiului 
Alexandria; 

-  avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 
municipiului Alexandria;  

-  prevederile art .23 alin.(4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici 
republicată; 

-  prevederile art. 36, alin. (2), lit. “a”, alin. (3), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) si ale art.115, alin.(1), lit.„b”din Legea 215/2001 a 
administratiei publice locale , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1. Se modifica si se completeaza anexa nr.2 la Hotararea Consiliului Local al 

municipiului Alexandria nr. 200/2016 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe 
anul 2017 al   Serviciului Public Local  Directia Generala de Asistenta Sociala Alexandria , conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Alexandria 
nr.200/28.12.2016 raman neschimbate.  

Art.3. Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei Prefectului 
judetului Teleorman  pentru  verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria si Serviciului 
Public Local ‘‘Directia Generala de Asistenta Sociala “ Alexandria, pentru cunoastere si punere in 
aplicare. 

          
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                      CONTRASEMNEAZA 
           CONSILIER ,                                                                      SECRETAR , 
          Florea Voicila                                                                     Jr. Iulian Purcaru 

                                                                                                                      
  
 ALEXANDRIA  

Nr. _______ din 26.04.2017 


