
R O M A N I A 
 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Str. Dunarii, Nr. 139, Cod 140030 

Alexandria, Judetul Teleorman 

Tel. 0247 / 317732, 317733, Fax: 0247/ 317728 

 

Nr…………...../…………2019 

  

ANUNT, 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA, cu sediul în Alexandria, strada 

Dunării, nr.139, organizează în data de 25.09.2019 examen de promovare în clasă, a 

funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Alexandria,  astfel: 

     

1. Direcția Economică – Compartiment Cultură, Sport, Tineret 

- un post de consilier ,clasa I, grad profesional asistent 

- un post de inspector de specialitate IA S 

  

Condiții de desfășurare a concursului: 

- data de desfășurare a concursului: 25.09.2019, ora 10.00- proba scrisă; 

         27.09.2019, ora 10.00- interviul 

 

- locul de desfășurare a concursului: sediul institutiei din Alexandria, str. Dunării nr.139. 

- data până la care se depun dosarele de înscriere: 13.09.2019 

- locul de depunere a dosarelor de înscriere: compartimentul resurse umane din cadrul 

Primăriei municipiului Alexandria.   

 

Condiții de participare la concurs: 

- candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 481 din Codul 

Administrativ  

 

Cei interesați vor prezenta dosar cu următoarele acte: 

- cerere participare la examen; 

- copia actului de studii (diploma sau adeverinta).      

 

 Bibliografie 

- Constituţia României 

- OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei; 

- LEGEA nr. 69/2000 - educaţiei fizice şi sportului; 

- LEGEA nr. 350/2006 – tinerilor; 

- LEGEA nr. 78/2014 - privind reglementarea activităţii de voluntariat în România; 

- LEGEA nr. 8/1996 (*republicată*) - privind dreptul de autor şi drepturile conexe* 

 



 

2. Direcția Patrimoniu – Compartiment Cadastru 

- un post de consilier, clasa I, grad profesional asistent 

 

Condiții de desfășurare a concursului: 

- data de desfășurare a concursului: 25.09.2019, ora 10.00- proba scrisă; 

         27.09.2019, ora 10.00- interviul 

- locul de desfășurare a concursului: sediul instituției din Alexandria, str. Dunării  nr.139. 

- data până la care se depun dosarele de înscriere: 13.09.2019 

- locul de depunere a dosarelor de înscriere: compartimentul resurse umane din cadrul 

Primariei municipiului Alexandria.   

 

Condiții de participare la concurs: 

- candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 481 din Codul 

Administrativ 

 

Cei interesați vor prezenta dosar cu următoarele acte: 

- cerere participare la examen; 

- copia actului de studii (diplomă sau adeverință).  

 

 Bibliografie 

- Constituția Romaniei; 

- OUG.NR.57/2019 privind Codul Administrativ al României; 

- LEGEA nr. 7/1996 (*republicată*) - cadastrului şi a publicităţii imobiliare*); 

- ORDINUL nr. 700/2014 - privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi 

înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară. 

 

 
 

 

            PRIMAR,                                                Director Executiv, 

   VICTOR DRĂGUȘIN                              HARITINA GAFENCU     

 

 

 
 Compartiment Resurse Umane  

Bugean Violeta 


