JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA ALEXANDRIA
Directia Economica
Nr. …………./………………..2019

A N U N T,
Primaria municipiului Alexandria, cu sediul in Alexandria, strada Dunarii , nr.139, organizeaza
in data de 02.12.2019 , ora 10.00 proba scrisa concurs pentru ocuparea unei functii publice de
executie vacanta astfel:
1.Directia Politia Locala
-Compartiment Control Mediu
-politist local ,clasa I grad profesional debutant
Conditii participare concurs:
Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
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
lucreator al Securitatii sau collaborator 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:














controleză respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare,transport şi depozitare a
deşeurilor menajere şi industriale
sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor
legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică
participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi epizootiilor
identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Alexandria sau pe
spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii
publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora.
verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora
verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor,
îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de accces, dezinsecţia şi deratizarea clădirilor
verifică respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea
spaţiilor verzi, de către firmele abilitate
verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice,
operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de
depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe
care le deţin sau în care funcţionează, a pârâurilor, a terenurilor din apropierea garajelor
verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei în locurile publice
veghează la respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi
veghează la alicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea rezidurilor lichide şi solide pe
domeniul public, în ape curgătoare şi în lacuri









verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în limita
competenţelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale
verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice,
potrivit legii
verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu
graficele stabilite
verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea
normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a
localităţilor
constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale de protecţie a
mediului, stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale
îndeplineşte orice alte atribuţii legale stabilite de şefii ierarhici

 Salariul de baza pentru functia publica de politist local ,clasaI,grad profesional debutant
este de 2280 lei la care se adauga gradatiile aferente vechimii in munca. Dosarele de
concurs se depun in perioada 31.10.2019-19.11.2019.
Bibliografie

- O.G. nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
- O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor,
actualizată;
- O.U.G nr. 195/2005 privind protecţia mediului, actualizată;
- Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr.24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din
intravilanul localitatilor, actualizată;
- H.C.L. nr. 130/24.04.2019 – Regulamentul de Conviețuire Socială în
Municipiul Alexandria;
- Legea nr. 155/2010 a poliției locale, actualizată;
- H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a poliţiei locale, actualizată;
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
- Constitutia Romaniei
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