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Nr. …………./………………..2015 

 

 

      

 

A N U N T 

 

 

        Primaria  municipiului Alexandria, cu sediul in Alexandria, strada Dunarii , nr.139, organizeaza  

in data de 30.06.2015 , ora 10.00 concurs de promovare  pentru ocuparea functiei publice de conducere  

vacanta de sef birou –Biroul Politia Locala  astfel:      

  

1. BIROUL POLITIA LOCALA   

Conditii generale –prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 (r2)privind Statutul Functionarilor 
Publici cu modificarile si completarile ulterioare 

Conditii participare concurs: 

Studii universitare de licenta absolvite cu diploma ,respectiv studii superioare de lunga durata in 

domeniul stiintelor administrative sau echivalenta.  

-master in domeniul administratiei publice 

Vechime in specialitatea studiilor absolvite minim 2 an. 

       Cei interesati vor prezenta  urmatoarele acte: 

       -     cerere participare la concurs 

- copia  actului de identitate 

- copiile diplomelor de studii  

- copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in specialitate 

       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. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Legea  nr.155/2010 a politiei locale cu modificarile si completarile ulterioare  

2. H.G nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a 

politiei locale . 

3. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici , republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare  

4. Legea nr.7/2004 privind Statutul functionarilor publici republicata , cu modificarile si 

completarile ulterioare  

5. Legea nr.215/2001a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare  

6. H.G  nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei 

functionarilor publici . 

7. O.G. nr.2 / 2001 privind regimul juridic al contraventiilor  cu modificarile si completarile 

ulterioare . 

8. Legea nr.61/ 1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala  

a ordinii si linistii publice, republicata . 
9. Legea nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor , bunurilor , valorilor si protectia persoanelor cu 

modificarile si completarile ulterioare  

10.  Legea nr. 4 /2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a 

jocurilor sportive cu modificarile si completarile ulterioare  



11. O.G nr. 27/ 2002 privind reglementarea activitatilor de solutionare a petitiilor  

12. Legea nr. 233/ 2002 pentru aprobarea OUG.nr.27/2002 privind reglementarea activitatii  de 

solutionare a petitiilor  

13. Legea nr. 12/ 1990 privind protejarea  populartiei impotriva unor activitati comerciale ilicite , 

republicata  

 
NOTĂ : Bibliografia are în vedere actele normative cu toate modificările și completările aduse ulterior 
publicării lor. 

 

 

 

 

 

                 PRIMAR,                                                                      Director Executiv 

              Victor  DRAGUSIN                                                            Rodica BAICU 
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