
JUDETUL  TELEORMAN
PRIMARIA ALEXANDRIA

Nr. ………./…………2022
A N U N T,

Primaria  municipiului Alexandria, cu sediul in Alexandria, strada Dunarii , nr.139, 
organizeaza  in data de 11.08.2022 , ora 10.00 proba scrisa concurs pentru ocuparea functiei 
publice de executie vacante pe durata nedeterminata cu program normal de lucru 8 ore/zi ,40 
ore/săptamana astfel:

1.Compartiment Audit
-auditor ,clasa I grad profesional superior
Conditii generale-prevazute de art.465 din OUG.nr 57/2019 privind Codul Administrativ
Conditii participare concurs:
Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul 
știintelor economice
Vechime in specialitatea studiilor absolvite minim 7 ani.

Cei interesati vor prezenta urmatoarele acte:
- cerere participare la concurs anexa 3
- curriculum vitae ,modelul comun european  
- copia  actului de identitate
- copiile diplomelor de studii certificatelor si altor documente care atesta efectuarea 

unor specializari si perfectionari 
- copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in 

munca si  dupa caz in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice.
- cazierul judiciar
- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare 
- declaratie pe propria raspundere  sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa 

calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acestuia.
Copiile de pe actele mentionate mai sus, se prezinta insotite de documentele originale, 

care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs
Principalele atributii ale fisei postului:

1. Elaboreaza norme metodologice specifice Municipiului Alexandria, şi unităţilor subordonate;
2. Elaborează proiectul planului anual si multianual de audit public intern;
3. Efectueaza activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management 
financiar şi control ale Municipiului Alexandria sunt transparente şi sunt conforme cu normele 
de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

4. Raporteaza periodic Primarului Municipiului Alexandria rezultatul constatarilor, 
concluziilor şi recomandarilor rezultate urmare a desfasurarii misiunilor de audit public 
intern; 

5. Efectueaza misiuni de consiliere, indrumare si verificare asupra directiilor/serviciilor 
din cadrul Municipiului Alexandria si al unitatilor subordonate si/sau aflate in 
coordonare;
6. Efectueaza misiuni ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter 
excepţional, necuprinse în planul anual de audit public intern la cererea expresa a 
conducatorului entitatii publice;

7. In cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat 
conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate; 
8. Urmareste ducerea la indeplinire a recomandarilor din timpul misiunilor de audit;

9. Elaboreaza documente privind corespondenta interna si externa din cadrul 
compartimentului;



10. Tehnoredacteaza documentele necesare pentru buna desfasurare a activitatii;
11. Consulta legislatia de specialitate si in functie de modificarile aparute pentru punerea 
in aplicare a prevederilor legislative;
12. Intocmeste  si semneaza referate, documente de propunere de angajare a unor 
cheltuieli, dupa cum urmeaza : 
a) transmiterea referatelor de necesitate care cuprind necesitatile de produse si servicii, 
valoarea estimata a acestora, precum si informatiile de care dispun, potrivit 
competentelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor 
contract/ acorduri-cadru;
b) transmiterea, daca este cazul, a specificatiilor tehnice asa cum sunt acestea prevazute la 
art.155 din Legea nr.98/2016, reactualizata;

13. La propunerea conducerii unitatii si in conformitate cu prevederile Statutului  
functionarilor publici, nr.188/1999, participa la cursuri de perfectionare;

14. Rezolva promt problemele si cerintele venite din partea conducerii;
15. Comunica cu toate compartimentele din entitate si din unitatile subordonate pentru o 
buna colaborare;

16. Respecta programul de lucru;
17. Indeplineste si alte atributii de serviciu primite de la conducatorul institutiei;
18. Indeplineste atributiile si raspunderile ce revin in domeniul secutitatii si sanatatii in 

munca, corespunzator functiei exercitate conform Legii nr.319 din 14 iulie 2006 a securitatii 
in munca - SECTIUNEA  a 4-a ,,Alte obligatii ale angajatorilor”,art.12 lit.d).
Salariul de baza pentru functia publica de consilier ,clasaI,grad profesional 
superior este de 5040 lei la care se adauga gradatiile aferente vechimii in 
munca. Dosarele se depun in perioada 11.07.2022-01.08.2022 inclusiv.
Bibliografie

1.OUG.nr.57/2019 –Codul Administrativ
2.OUG.nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
3.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati  

republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Constituția României, republicată;
5. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern;
6. O.G. nr. 37/29.01.2004 pentru modificarea și completarea reglementărilor privind 

auditul public intern;
7. Normele proprii privind exercitarea activității de audit public intern aprobate sub nr. 

34606/15.02.2014;
8. Codul privind conduita etică a auditorului intern, aprobat prin O.M.F.P. nr. 

252/03.02.2004.

Tematica
1.OUG.nr.57/2019 –Codul Administrativ-Titlul I si II ale  Partii a VI a completarile ulterioare.
2.  Constituția României, republicată:
• Titlul II, Capitolul II “Drepturile și libertățile fundamentale”;
• Titlul II, Capitolul III “Îndatoririle fundamentale”;
• Titlul III, Capitolul V, Secțiunea a 2-a “Administrația publică locală”.

3.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sanționarea tuturor formelor de 
discriminare,republicată, cu modificările și completările ulterioare:

• Capitolul II, Secțiunea I “Egalitatea în activitatea economică și în materie de angajare și 
profesie”

• Capitolul II, Secțiunea a II-a “Accesul la serviciile publice administrative și juridice, de 
sănătate, la alte servicii, bunuri și facilități”

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, (r3), 
cu 



modificările și completările ulterioare.
• Capitolul II “Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul 

muncii”;
• Capitolul IV “Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la 

luarea deciziei”.
5. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, în integralitate;
6. O.G. nr. 37/29.01.2004 pentru modificarea și completarea reglementărilor privind auditul 
public intern, în integralitate;
7. Normele proprii privind exercitarea activității de audit public intern aprobate sub nr. 
34606/15.02.2014, în integralitate;
8. Codul privind conduita etică a auditorului intern, aprobat prin O.M.F.P. nr. 
252/03.02.2004, în integralitate.

PRIMAR,

Victor  DRAGUSIN

Intocmit 
Cojoaca Mirela


