JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI
ALEXANDRIA
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
NR…………../……………….2015
A N U N T,
Primaria municipiului Alexandria, cu sediul in Alexandria, strada Dunarii, nr.139, organizeaza
perioada 06.10.2015 – 08.10.2015 , ora 10.00 concurs pentru ocuparea functiei publice de
inspector, clasa I, grad profesional debutant vacanta in cadrul Compartimentului Contabilitate
–Directia Buget Finante Taxe si Impozite astfel:
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 universitere de licenta absolvite cu diploma ,respectiv studii superioare de lunga durata
absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
Cei interesati vor depune dosar cu urmatoarele acte;
- Formularul de inscriere
- Copia actului de identitate
- Copiile diplomelor de studii si a altor acte care atesta efectuarea unor specializari
- Copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca
- Cazierul judiciar
- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
- Declaratia pe proprie raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica.
Copiile actelor mentionate mai sus, se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica
pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs.
Bibliografia de concurs:
1.Legea nr.273 din 29 iunie 2006 ( actualizata *) privind finantele publice locale ,MO nr.618 din iulie
2006
2.Ordinul nr. 1792 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
MO nr.37 din 23 ianuarie 2003
3.Legea nr.188/1999,din 8 decembrie 1999 ( **republicata **) privind Statutul functionarilor publici,
MO nr.365 din 29 mai2007
4.Legea nr.7din 18 februarie 2004 ,(* republicata *) privind Codul de conduita a functionarilor publici
MO nr.525 din 2 august 2007
5.Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 (** republicata **)(* actualizata *) administratiei publice
locale , MO nr.123 din 20 februarie 2007
6. Legea nr.82/24decembrie 1991(* republicata*) Legea Contabilitatii , MO nr.265 din 27 ianuarie
1991
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