
 
JUDETUL TELEORMAN 
PRIMARIA MUNICIPIULUI  ALEXANDRIA 
Nr.21670/14.11.2008               
 

A N U N T, 
 
               PRIMARIA MUNICIPIULUI   ALEXANDRIA, cu sediul   in Alexandria, strada Dunarii, 
nr.139, organizeaza concurs pentru ocuparea unei  functii publice de  
REFERENT –gradul  principal treapta 3- vacanta in cadrul  SERVICIULUI  VALORIFICARE  
PATRIMONIU- compartimentul  domeniu public 
1.Probele stabilite pentru concurs 
- proba scrisa 
- interviu 
2.Conditiile de desfasurare a concursului: 
- data desfasurarii probei scrise- 16.12.2008 ora 09.00 
- data desfasurarii interviului- 18.12.2008 ora 09.00 
- data pina la care se depun dosarele de inscriere – 10.12.2008 
- locul- sediul primariei municipiului Alexandria 
3.Conditiile de participare la concurs 
-    studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat 
-    vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice minim 5 ani 
       Cei interesati vor prezenta , 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 specialitatea 

studiilor necesare ocuparii functiei publice 
- 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 
- declaratie pe proprie raspundere sau adeverinta  care sa ateste  ca nu a desfasurat activitati de 

politie politica 
 
BIBLIOGRAFIE  CONCURS 
 

1. LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicata*) 
privind Statutul functionarilor publici 

2. LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) 
privind Codul de conduită a funcţionarilor publici 

3. Legea nr.215/2001-  
Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

4. LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 

5. HOTĂRÂRE nr. 525 din 27 iunie 1996 (*republicată*) 
pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism 

6. LEGE   nr. 10 din 18 ianuarie 1995 
privind calitatea în construcţii  

7. LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 



8. ORDIN nr. 1.430 din 26 august 2005 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării  

9. LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 (*actualizată*) 
privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia 

10. LEGE   nr. 85 din 22 iulie 1992    Republicată 
privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din 
fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat 

11. ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 28 iunie 2006 
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica 

12. ORDONANTA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 
privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor 

13. LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*) 

 
        Conditiile de participare la concurs se regasesc pe site-ul Primariei municipiului Alexandria, 
www.alexandria.ro 
         Relatii suplimentare se obtin la Compartimentul resurse umane din cadrul Primariei municipiului 
Alexandria, tel. 0247/317732 sau 0247/317733, int.138. 
 

 

 

 

 
PRIMAR, 

 
Victor  DRAGUSIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intocmit 
 

     Dumitrescu  Cornelia 
 
 
 

http://www.alexandria.ro/
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