
JUDEȚUL  TELEORMAN 

PRIMĂRIA ALEXANDRIA        

Direcția Economică 

Nr. …………./………………..2019 
 

 

A N U N Ț,   
 

 

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în Alexandria, strada Dunării, nr.139, 

organizează în data de 18.10.2019, ora 10.00 proba scrisă și proba interviu, care se va 

stabili ulterior, concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă astfel: 

 

1. Direcția Tehnic Investiții - -Compartiment Tehnic  

-consilier, clasa I, grad profesional superior 

Condiții participare concurs: 

Studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă. 

Vechimeîin specialitatea studiilor absolvite minim 7 ani. 

Cei interesați vor prezenta  următoarele acte: 

- cerere participare la concurs anexa 3; 

- curriculum vitae modelul comun European;   

- copia actului de identitate; 

- copiile diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea 

unor specializări și perfecționări;  

- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în 

muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice; 

- cazier judiciar; 

- adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 

- declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa calității 

de lucrator al Securității sau colaborator al acestuia. 

Copiile de pe actele menționate mai sus se prezintă însoțite de documentele 

originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul 

comisiei de concurs. 

Principalele atributii ale fisei postului: 

- Verificarea documentației tehnico-economice; 

- Verificare situații de lucrări; 

- Urmărirea pe teren a lucrărilor de investiții; 

- Urmărire lucrări reparații și întreținere străzi; 

- Întocmire măsurători și devize pe categorii de lucrări de reparații și întreținere clădiri 

publice. 

Salariul de baza pentru functia publica de consilier ,clasaI,grad profesional 

superior  este de 4440 lei la care se adauga gradatiile aferente vechimii in munca. 

Dosarele de concurs se depun in perioada 18.09.2019-07.10.2019.   

 



Bibliografie 

1. OUG.nr.57/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei 

2. Constitutia Romaniei 

3. H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadrul al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările 

ulterioare; 

5. Ordinul nr. 1568/2002 pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind 

elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări și obiective de construcții pentru 

investiții realizate din fonduri publice”, indicative P 91/1-0, emis de Ministerul 

Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței 
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