
JUDETUL  TELEORMAN 

PRIMARIA ALEXANDRIA        

Directia Administratie Publica Locala             

                           

Nr. …………./………………..2015 

 

 

          A N U N T,            
 

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

in data de 05.05.2015 , ora 10.00 concurs  pentru ocuparea  unor functii publice astfel:      

1.Serviciul Politia Locala 

-Compartiment Protectie Mediu 

-politist local ,clasa I grad profesional asistent 

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 
,absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta.  

Vechime in specialitatea studiilor absolvite minim 1 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 

- cazierul judiciar 
- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare  

- declaratie pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica 

       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 –politiei locale; 

2..HCL nr.118/31.05.2011 modificat si completat prin HCL nr.57/27.02.2011 si HCL nr.87/27.02.2014 
privind regulamentul de convietuire sociala; 

3.Legea nr.215/2001 administratiei publice locale(republicata), 

4.Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici,republicata,cu modificarile si completarile 

ulterioare 

5.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici 

6.O.U.G nr.195/2005 privind protectia mediului 

7.Legea nr.265/2006 pentru aprobarea  OUG nr.195/2005  

8.O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor 

9.O.G. nr 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor   

                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.Serviciul Contabilitate ,Buget ,Salarizare 

Compartiment Contabilitate 

    -inspector ,clasa I grad profesional asistent 

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 

economice,absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta.  

Vechime in specialitatea studiilor absolvite minim 1 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 

- cazierul judiciar 

- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare  

- declaratie pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica 

       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. LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizata*) 

privind finantele publice locale 

MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 18 iulie 2006 

2. ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 ( *actualizat*) 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor 

institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale 

MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 23 ianuarie 2003  

3. LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicata*) 

privind Statutul functionarilor publici 

MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 29 mai 2007 

4. LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) 

privind Codul de conduită a funcţionarilor publici 

 MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 2 august 2007 

5. LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) 

administraţiei publice locale 

MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 20 februarie 2007 

6. LEGEA nr.82/24 decembrie 1991 (*republicata*) 

Legea contabilitatii 

 MONITORUL OFICIAL nr.265/27.12.1991  

 

3.Serviciul Investitii , Dirigentie de Santier 

   -Compartiment Investitii Dirigentie de Santier  

    -inspector ,clasa I grad profesional superior 

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 ingineresti, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta.  

Vechime in specialitatea studiilor absolvite minim 9 ani. 

       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 

- cazierul judiciar 

- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare  

- declaratie pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica 

       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. Hotararea Guvernului nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 



metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 

intervenţii cu  modificarile si completarile ulterioare; 

2. Ordinul nr.863/21.02.2008 pentru aprobarea „Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din 

Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei 

tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii"al 

Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

3. Ordinul nr. 1568 din 15.10.2002 pentru aprobarea reglementarii tehnice “Gid privind 

elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrari si obiecte de constructii pentru investitii 

realizate din fonduri publice”, indicativ P91/1-02 emitent Ministerul Lucrarilor 

Publice,Transporturilor si Locuintei; 

 
4. Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

5. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduita a functionarilor publici cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

6. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.  
 

 

 

              PRIMAR,                                                                Director Executiv 

 

          Victor  DRAGUSIN                                                        Rodica BAICU 

 
  

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Intocmit  

                                                                                                                 Cojoaca Mirela 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


