
JUDETUL  TELEORMAN        
PRIMARIA MUNICIPIULUI                 
ALEXANDRIA                           
Nr. …………./………………..2012 
 

A N U N T,            
 
        Primaria  municipiului Alexandria, cu sediul in Alexandria, strada Dunarii , nr.139, organizeaza  
in data de 01.08.2012 , ora 10.00  proba scrisa  si  03.08.2012 , ora 10.00 interviul, la sediul acesteia, 
concurs pentru ocuparea postului de administrator public, vacant in cadrul Primariei municipiului 
Alexandria. 
       Cei interesati vor prezenta pina la data de 27.07.2012 , dosar cu urmatoarele acte: 
       -    cerere participare la concurs 

- copia  actului de identitate 
- copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari 
- copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in specialitate 
- cazierul judiciar 
- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare  
- copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau , dupa caz, recomandarea 

de la ultimul loc de munca 
       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 
A.Conditii de participare la concurs: 
- sa aiba cetatenie romana si domiciliul in Romania 
- sa fie absolvent de studii superioare de lunga durata 
- sa fi indeplinit o functie de conducere, cel putin 2 ani 
- sa aiba capacitate deplina de exercitiu 
- sa nu fi fost condamnat pentru infractiuni care il fac incompatibil cu exercitarea functiei 
- sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare functiei pe care urmeaza sa o ocupe, atestata pe baza de 

examen medical de specialitate 
B. Bibliografia de concurs 
1. LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 republicată 
administraţiei publice locale 
2. LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 republicată 
privind Statutul funcţionarilor publici 
3. LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea coruptiei 
4. HOTĂRÂRE nr. 1.723 din 14 octombrie 2004 
privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocratiei în activitatea de relaţii cu 
publicul 
5. ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 2002 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale 
6. LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 
privind Codul de conduita a funcţionarilor publici 
7. LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 
serviciilor comunitare de utilităţi publice 
8. ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 
cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare 
şi legale 
 



 
9. ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 19 aprilie 2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii 
10. HOTĂRÂRE nr. 925 din 19 iulie 2006 
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie 
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servic 
11. LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 
contenciosului administrative 
12. LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 
privind liberul acces la informaţiile de interes public 
13. LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 
privind finanţele publice locale 
14. ORDONANTA DE URGENTA nr. 27 din 18 aprilie 2003 
privind procedura aprobării tacite 
15. LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 
privind auditul public intern 
16. ORDONANTA nr. 37 din 29 ianuarie 2004 
pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind auditul intern 
17. LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 
privind transparenta decizionala în administraţia publica 
18. LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 republicată 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
19. LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002 
privind protecţia informaţiilor clasificate 
20. ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 
privind reglementarea activităţii de soluţionare a petitiilor 
21. LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 
serviciilor comunitare de utilităţi publice 
22. . H.C.L. nr.11/2008- privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarul de personal ale 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria 
23. Manual ISPA Integrat- aspecte functionale U.I.P. 
24. Fonduri structurale- site Ministerul Finantelor Publice 
25. Fonduri de Coeziune- site Ministerul Finantelor Publice 
C.  Tematica de concurs 
1. Asociatii de dezvoltare intercomunitara 
 - mod de constituire; conducere si functionare; finantare 
2. Atributiile consiliului local 
3. Atributiile primarului 
4. Administratorul public 
 - numire; atributii 
5. Transparenta decizionala 
6. Elaborarea bugetelor 
 - continut 
 - structura 
7. Servicii comunitare de utilitati puiblice 
 - definitie 
 - particularitati 
 - compatentele autoritatilor administratiei publice 
 - gestiunea serviciilor de utilitati publice 
 



 
 
8. Ordonatorii de credite 
 - categorii; rol; responsabilitati 
9. Programe anuale de investitii 
10. Accesul la informatiile de interes public 
11. Obligatiile ordonatorului principal de credite privind activitatile de achizitii publice 
12. Obligatiile ordonatorului principal de credite pentru realizarea investitiilor publice locale 
13. Puncte slabe in functionarea aparatului de specialitate al primarului 
14. Prezentarea ( propunerea ) unor proiecte de management. 
 
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon nr.0247/317732/317733, int.176 sau la sediul intituitiei – 
compartiment resurse umane 
 

PRIMAR, 
 

Victor  DRAGUSIN 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       Intocmit  
                                                                                                                 Cojoaca Mirela 
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