
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…………...../…………2017 
  
                                                               ANUNT, 

 

                
       PRIMARIA MUNICIPIULUI   ALEXANDRIA, cu sediul   in Alexandria, strada Dunarii, 
nr.139, organizeaza in data de 15.12.2017  concurs de promovare in grad profesional, a 
functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Alexandria si din cadrul Directiei de 
Evidenta a Persoanelor, astfel: 
 
1. Compartiment Achizitii Publice  post de consilier,  grad principal. 

 Conditii de desfasurare a concursului: 

        -    data de desfasurare a concursului :  15.12.2017, ora 10.00- proba scrisa; 
                       17.12.2017, ora 10.00- interviul 

   -    locul de desfasurare a concursului: sediul institutiei din Alexandria, strada    
        Dunarii   nr.139. 
   -    data pina la care se depun dosarele de inscriere 10.12.2017 
   -    locul de depunere a dosarelor de inscriere: compartimentul  resurse  umane  din  cadrul  

Primariei  municipiului  Alexandria. 
      Conditii de participare la concurs: 

- candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 si art.65 alin.(2) din 
Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici , republicata 

      Cei interesati vor prezenta , dosar cu urmatoarele acte: 
-    formular de inscriere 

- copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul resurse umane 
in vederea   atestarii vechimii in gradul professional din care se promoveaza 

- copii de pe fisele de evaluare din ultimii 2 ani 
-  

BIBLIOGRAFIE  CONCURS 

        1.   HOTĂRÂRE nr. 611/2008  
             2.   LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicata*) 

     privind Statutul functionarilor publici 
           3.   LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) 

             privind Codul de conduită a funcţionarilor publici 
           4.  LEGEA nr.215/2001, Republicata, administratiei publice locale, modificata si 
completata 

- 4.LEGEA nr.98/2016 privind achizitiile publice 
- 5.Hotararea nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare  a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului –cadru din  
2.Compartiment Investitii- un post de consilier  superior,  

 Conditii de desfasurare a concursului: 

        -    data de desfasurare a concursului :  15.12.2017  ora 10.00- proba scrisa; 
                       17.12.2017, ora 10.00- interviul 

   -    locul de desfasurare a concursului: sediul institutiei din Alexandria, strada  
      



        Dunarii   nr.139. 
   -    data pina la care se depun dosarele de inscriere 10.12.2017 
   -    locul de depunere a dosarelor de inscriere: compartimentul  resurse  umane  din  cadrul  

Primariei  municipiului  Alexandria. 
  
      Conditii de participare la concurs: 

- candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 si art.65 alin.(2) din 
Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici , republicata 

Cei interesati vor prezenta , dosar cu urmatoarele acte: 
-    formular de inscriere 

- copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul resurse umane 
in vederea   atestarii vechimii in gradul professional din care se promoveaza 

- copii de pe fisele de evaluare din ultimii 2 ani 
                                   BIBLIOGRAFIE  EXAMEN 

    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, Republicata anul, administratiei publice locale, modificata si       
completata 

     4.HG.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiei tehnico- 
      economice aferente obiectivelor /proiectelor de investitii finantate din fonduri publice , cu 

modificarile si completarile ulterioare  
     5.HG. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii 

si instalatii aferente acestora,cu modificarile si completarile ulterioare 
3. Compartiment Carte Tehnica-  post de consilir, grad principal 

 Conditii de desfasurare a concursului: 

        -    data de desfasurare a concursului : 15.12.2017, ora 10.00- proba scrisa; 
                       17.12.2017 ora 10.00- interviul 

   -    locul de desfasurare a concursului: sediul institutiei din Alexandria, strada      
        Dunarii   nr.139. 
   -    data pina la care se depun dosarele de inscriere 10.12.2017 
   -    locul de depunere a dosarelor de inscriere: compartimentul  resurse  umane  din  cadrul  

Primariei  municipiului  Alexandria. 
      Conditii de participare la concurs: 

- candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 si art.65 alin.(2) din 
Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici , republicata 

Cei interesati vor prezenta , dosar cu urmatoarele acte: 
-    formular de inscriere 

- copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul resurse umane 
in vederea   atestarii vechimii in gradul professional din care se promoveaza 

- copii de pe fisele de evaluare din ultimii 2 ani 
BIBLIOGRAFIE EXAMEN 

 -      1.LEGEA nr.188 din 8 decembrie 1999,republicata 
-       2.LEGEA 215/2001,privind administratia publica locala,cu modificarile si              
completarile ulterioare 
-      3. LEGEA 7/ 2004,privind Codul de conduita a functionarilor publici 
     4. HG.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiei tehnico- 
      economice aferente obiectivelor /proiectelor de investitii finantate din fonduri publice , cu 

modificarile si completarile ulterioare  



     5.HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si 
instalatii aferente acestora cu modificarile si completarile ulterioare 

 

4.Serviciul Evidenta Persoanelor-un post de consilier,superior 

                                                         -un post de cosilier,principal 

     Conditii de desfasurare a concursului: 

        -    data de desfasurare a concursului :  15.12.2017, ora 10.00- proba scrisa; 
                       17.12.2017 ora 10.00- interviul 

   -    locul de desfasurare a concursului: sediul institutiei din Alexandria, strada      
        Dunarii   nr.139. 
   -    data pina la care se depun dosarele de inscriere 10.12.2017 
   -    locul de depunere a dosarelor de inscriere: compartimentul  resurse  umane  din  cadrul  

Primariei  municipiului  Alexandria. 
      Conditii de participare la concurs: 

- candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 si art.65 alin.(2) din 
Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici , republicata 

Cei interesati vor prezenta , dosar cu urmatoarele acte: 
-    formular de inscriere 

- copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul resurse umane 
in vederea   atestarii vechimii in gradul professional din care se promoveaza 

- copii de pe fisele de evaluare din ultimii 2 ani 
                BIBLIOGRAFIE EXAMEN 

               -LEGE nr. 188 din  8 decembrie 1999(*republicata*) 
  - LEGEA 7/ 2004,privind Codul de conduita a functionarilor publici 

       -LEGEA nr.215/2001, Republicata, administratiei publice locale, modificata si completata 
       -  LEGEA nr.677/2001 ,pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu  
          caracter personal si libera circulatie a acestor date ,actualizata 
        -OUG.nr.97/2005,privind evidenta,domiciliul,resedinta si actele de identitate ale cetatenilor  
          romani,actualizata si republicata 
        -HGR.nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a  
         dispozitiilor legale privind evidenta,domiciliul,resedinta si actele de identitate ale cetatenilor    
         romani    
        -Constitutia Romaniei     

5.Serviciul Juridic,Comercial-un post de consilier juridic,superior 

                                                   -un post de consilier,grad principal 

      Conditii de desfasurare a concursului: 

        -    data de desfasurare a concursului :  15.12.2017, ora 10.00- proba scrisa; 
                       17.12.2017 ora 10.00- interviul 

   -    locul de desfasurare a concursului: sediul institutiei din Alexandria, strada      
        Dunarii   nr.139. 
   -    data pina la care se depun dosarele de inscriere 10.12.2017 
   -    locul de depunere a dosarelor de inscriere: compartimentul  resurse  umane  din  cadrul  

Primariei  municipiului  Alexandria. 
      Conditii de participare la concurs: 

- candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 si art.65 alin.(2) din 
Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici , republicata 

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS 

 Cei interesati vor prezenta , dosar cu urmatoarele acte: 
-    formular de inscriere 

- copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul resurse umane 
in vederea   atestarii vechimii in gradul professional din care se promoveaza 



- copii de pe fisele de evaluare din ultimii 2 ani 
-LEGEA nr.188 din 8 decembrie 1999(*republicata*) 
 Privind statutul functionarilor publici 

- LEGEA 215/2001,privind administratia publica locala,cu modificarile si              
completarile ulterioare 
- LEGEA 7/ 2004,privind Codul de conduita a functionarilor publici 
-Codul Civil cu modificarile si completarile ulterioare 
-Codul de procedura civila actualizat cu modificarile si completarile ulterioare 
-Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ 
-Legea nr.227/2015 privind codul fiscal ,cu modificarile si completarile ulterioare(Titlul IX-
taxe si impozite locale 
-O.G.nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscal ,cu modificarile si completarile ulterioare 
-Legea nr.151/2015  privind procedura insolventei personae fizice 
 

6.Compartiment Cancelarie,Registratura-un post de consilier,grad principal 

                                                                  -un post de referent,grad principal  

 

      Conditii de desfasurare a concursului: 

        -    data de desfasurare a concursului :  15.12.2017, ora 10.00- proba scrisa; 
                       17.12.2017 ora 10.00- interviul 

   -    locul de desfasurare a concursului: sediul institutiei din Alexandria, strada      
        Dunarii   nr.139. 
   -    data pina la care se depun dosarele de inscriere 10.12.2017 
   -    locul de depunere a dosarelor de inscriere: compartimentul  resurse  umane  din  cadrul  

Primariei  municipiului  Alexandria. 
      Conditii de participare la concurs: 

- candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 si art.65 alin.(2) din 
Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici , republicata 

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS 

 Cei interesati vor prezenta , dosar cu urmatoarele acte: 
-    formular de inscriere 

- copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul resurse umane 
in vederea   atestarii vechimii in gradul professional din care se promoveaza 

- copii de pe fisele de evaluare din ultimii 2 ani 
 

1. LEGEAnr. 215/2001,privind administratia publica locala,cu modificarile si              
completarile ulterioare 
2. LEGEA nr.7/ 2004,privind Codul de conduita a functionarilor publici 
3. LEGEA nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor 
normative,republicata cu modificarile si completarile ulterioare 
4. LEGEA nr.544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public,republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare      

      5.LEGEA nr.188 din 8 decembrie 1999(*republicata*)r2 
 Privind statutul functionarilor publici 

      6.Constitutia Romaniei 
PRIMAR, 

Victor  DRAGUSIN 
                                   

 
                                                                           Compartiment Resurse Umane                                                                               

                                                        Cojoaca Mirela 


