
JUDEȚUL  TELEORMAN
PRIMĂRIA ALEXANDRIA

Nr. ……………./…………..2023

A N U N Ț,

Primăria  Municipiului Alexandria, cu sediul în Alexandria, strada Dunării , nr.139, 
organizează în data de 03.04.2023 , ora 10.00 proba scrisă și interviul care se stabili 
ulterior, concurs pentru ocuparea functiei publice de execuție vacante pe durata 
nedeterminată cu program normal de lucru 8 ore/zi ,40 ore/săptamană astfel:

1.Direcția Poliția Locală
-Compartiment Ordine Publică
-polițist local ,clasa III grad profesional principal
Condiții generale-prevazute de art.465 din OUG.nr 57/2019 privind Codul Administrativ
Condiții participare concurs:
Studii liceale , respectiv studii medii liceale ,finalizate cu diplomă de bacalaureat.
Vechime in specialitatea studiilor minim 5 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 atestă efectuarea 

unor specializări si perfecționări 
- copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverință care să ateste vechimea în 

muncă și  dupa caz in specialitatea studiilor necesare ocuparii funcției publice.
- cazierul judiciar
- adeverință care sa ateste starea de sănătate corespunzatoare 
- declarație pe propria răspundere  sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa

calitații de lucrator al Securitații sau colaborator al acestuia.
Copiile de pe actele menționate mai sus, se prezintă insotite de documentele originale, 

care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.
Principalele atribuții ale fișei postului:

∑ Mentine ordinea si linistea publica in zonele si locurile stabilite prin Planul de ordine si 
siguranta publica al municipiului Alexandria;

∑ Mentine ordinea si linistea publica in imediata apropiere a unitatilor de invatamant publice, a 
unitatilor sanitare publice, in parcarile auto, in zonele comerciale si de agrement, in parcuri, 
piete, cimitire;

∑ Participa, impreuna cu autoritatile competente prevazute de lege, la activitati de salvare si 
evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de calamitati naturale ori catastrofe, precum si 
de limitare si inlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente;

∑ Actioneaza pentru identificarea cersetorilor, a copiilor lipsiti de supraveghere, a persoanelor 
fara adapost si procedeaza la incredintarea acerstora serviciului public de asistenta sociala;

∑ Constata contraventii si aplica sanctiuni , potrivit competentei , pentru nerespectarea legislatiei 
privind regimul de detinere al cainilor periculosi sau agresivi , a celei privind cainii fara stapan 
si a celei privind protectia animalelor si sesizeaza serviciile specializate pentru gestionarea 
cainilor fara stapan despre existenta acestor caini si acorda sprijin personalului specializat in 
capturarea si transportul acestora la adapost;

∑ Asigura protectia personalului din aparatul de specialitate al primarului , din institutiile sau 
serviciile publice de interes local , la efectuarea unor controale ori actiuni specifice;

∑ Participa impreuna cu alte autoritati competente, la asigurarea ordinii si linistii publice  cu 
ocazia mitingurilor, marsurilor, demonstratiilor, procesiunilor, actiunilor de pichetare, actiunilor 
comerciale promotionale, manifestarilor cultural-artistice, sportive, religioase, sau 



comemorative, precum si a altor asemenea activitati care se desfasoara in spatiul public si care 
implica aglomerari de persoane;

∑ Constata contraventii si aplica sanctiuni  pentru nerespectarea normelor legale privind 
convietuirea sociala , stabilite prin legi sau alte acte administrative ale autoritatilor publice 
centrale si locale, pentru faptele constatate pe raza municipiului Alexandria;

∑ Asigura paza bunurilor si obiectivelor aflate in propietatea sau administrarea Primariei 
municipiului Alexandria, institutiilor sau serviciilor publice de interes local;

∑ Participa alaturi de Politia municipiului Alexandria  si Inspectoratul de Jandarmi judetean 
Teleorman pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii stradale;

∑ Acorda , pe teritoriul municipiului Alexandria , sprijin imediat , structurilor competente cu 
atributii in domeniul mentinerii, asigurarii si restabilirii ordinii publice, inclusiv personalului 
Directiei Politia Locala;

∑ Executa, in conditiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmarire penala si 
instantele de judecata care arondeaza unitatea administrativ teritoriala , pentru persoanele 
care locuiesc pe raza municipiului Alexandria;

∑ Inmaneaza ordinele de chemare la mobilizare sau de clarificare a situatiei militare a 
rezervistilor ;

∑ Actioneaza pentru depistarea persoanelor si a bunurilor urmarite in temeiul legii, impreuna cu 
Politia municipiului Alexandria si Inspectoratul de Jandarmi judetean Teleorman;

∑ Intervine la solicitarile Dispeceratului din cadrul Primariei municipiului Alexandria la 
evenimentele semnalate si in functie de specificul atributiilor stabilite prin lege, intreprinde 
masurile care se impun;

∑ In urma constatarii in flagrant a unei fapte penale, imobilizeaza faptuitorul, ia masuri pentru 
conservarea locului faptei, identifica martorii oculari , sesizeaza imediat Politia municipiului
Alexandria si preda faptuitorul pe baza de proces verbal in vederea continuarii cercetarilor;

∑ Conduc la sediul Politiei Locale, Politiei municipiului Alexandria persoanele suspecte  a caror 
identitate nu a putut fi stabilita, in vederea luarii masurilor legale ce se impun;

∑ Actioneaza pe raza municipiului Alexandria pentru a asigura fluenta circulatiei , avand dreptul 
de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducatorilor auto ,exclusiv pentru 
indeplinirea atributiilor conferite de lege;

∑ Participa la actiuni comune cu structuri din cadrul Primariei municipiului Alexandria, serviciile 
publice de interes local , pentru inlaturarea efectelor fenomenelor naturale , pe drumurile 
publice;

∑ Participa la asigurarea masurilor de circulatie ocazionate de lucrari care se executa pe 
drumurile publice , precum si de adunari publice , mitinguri, marsuri, care se desfasoara pe 
drumurile publice si care implica aglomerari de persoane;

∑ Actioneaza pentru identificarea vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public sau 
privat al municipiului Alexandria si aplica prevederile legale;

∑ Constata contraventii si aplica sanctiuni  pentru incalcarea normelor legale privind oprirea , 
parcarea, stationarea autovehiculelor, accesul interzis si masa maxima admisa , avand dreptul 
de a efectua semnale de oprire conducatorilor acestor vehicule si de a dispune masuri de 
ridicare a autovehiculelor stationate neregulamentar;

∑ Constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor rutiere de catre pietoni, 
biciclisti, conducatori de mopede si vehicule cu tractiune animala;

∑ Verifica si solutioneaza sesizarile si reclamatiile primite legate de problematica specifica 
compartimentului;

∑ Indeplineste orice alte  atributii stabilite de sefii ierarhici in conditiile legii;
∑ b) Atribuţiile specifice postului:
∑ La intrarea în serviciu poliţistul local, pe bază de tichet înlocuitor, primeşte de la personalul cu 

atribuţii de gestionare, administrare şi întreţinere a armelor pistolul din dotare si muniţia 
aferentă şi semnează in registrul special.

∑ Pe timpul executării serviciului pistolul se poartă în mod obligatoriu ,numai în toc,pe centură,iar 
încărcătorul cu cartuşe se păstrează unul introdus în pistol,iar celălalt în locaşul prevăzut  din 
locul de purtare.

∑ Pistolul trebuie să fie asigurat şi să nu fie armat ,să stea în permanenţă introdus în toc şi să nu 
fie înmânat sub nici o formă altor persoane.



∑ În exercitarea atribuţiilor de serviciu,poliţistul local poate face uz de armă în condiţiile şi în 
situaţiile prevăzute de Legea nr 17/1996,actualizată atunci când folosirea altor mijloace de 
imobilizare sau constrângerea nu a dat rezultate .

∑ Pierderea ,sustragerea ,înstrăinarea ,degradarea sau folosirea abuzivă a armamentului a 
muniţiilor şi a mijloacelor cu  acţiune iritant lacrimogen din dotare constituie evenimente 
deosebite ,abateri de la normele de legale ,ordinea interioară şi disciplină ,care atrag potrivit 
legii ,după caz ,răspunderea materială disciplinară sau penală.

∑ La terminarea misiunii sau serviciului, armamentul şi muniţia se predau personalului cu atribuţii 
de gestionare, administrare şi întreţinere a armelor de la care au fost primite .

Salariul de bază pentru funcția publică de politist local ,clasaIII,grad profesional 
principal este de 3010 lei la care se adaugă gradațiile aferente vechimii în 
muncă. Dosarele se depun în perioada 01.03.2023-20.03.2023 inclusiv.  
Bibliografie

- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative
- Constituția României, republicată:
- Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sanționarea tuturor formelor de 

discriminare,republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 155/12.07.2010 a politiei locale, actualizată.
- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, (r3), cu 

modificările și completările ulterioare
- H.G. nr. 1322/2010  privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a 

Poliţiei Locale.
- Legea nr. 61/1991R  pentru sancţionarea faptelor  de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice.
- O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,cu modificările şi completările ulterioare.
- Legea nr.4/2008 privind combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive: 
- Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, actualizată.
- H.G. nr. 11/2018 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004.
- Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, actualizată.
- Legea nr. 180/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 17/1996.
- H.C.L. nr. 228/29.09.2021 privind Regulamentul de Conviețuire Socială în Municipiul Alexandria.

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. 155/12.07.2010 a politiei locale, actualizată
ÿ Capitolul III - Atribuțiile poliției locale în domeniul ordinii și liniștii publice, precum şi al 

pazei bunurilor;
ÿ Capitolul IV - Statutul personalului poliției locale;
ÿ Capitolul V - Drepturile și obligațiile polițistului local;
ÿ Capitolul VI - Folosirea mijloacelor din dotare și uzul de armă;



6.H.G. nr. 1322/2010  privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a 
Poliţiei Locale
ÿ Capitolul II - Organizarea poliţiei locale şi categorii de funcţionari publici;
ÿ Capitolul III - Selecţionarea, pregătirea şi numirea personalului poliţiei locale;
ÿ Capitolul IV - Atribuţiile personalului poliției locale;
ÿ Capitolul VI - Mijloacele din dotare

7.Legea nr. 61/1991, actualizată, pentru sancţionarea faptelor  de încălcare a unor norme de 
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice in integralitate .
8.O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,cu modificările şi completările 
ulterioare , in integralitate
9.Legea nr.4/2008 privind combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive: 

ÿ Capitolul III- Obligatiile personalului de ordine si siguranta ;
ÿ Capitolul –IV-Obligatiile spectatorilor.

10.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, actualizată in integralitate .
11.H.G. nr. 11/2018 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004.
in integralitate
12.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, actualizată in integralitate
13.Legea nr. 180/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 17/1996 in integralitate.
14.H.C.L. nr. 228/29.09.2021 privind Regulamentul de Conviețuire Socială în Municipiul
Alexandria in integralitate.

PRIMAR,

Victor  DRĂGUȘIN

Intocmit 
Cojoacă Mirela


