
JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
Nr._____/_______________2017 

A N U N T, 
 

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

organizeaza concurs/ examen  in vederea ocuparii postului de portar , vacant in cadrul 

Compartimenului Administrativ,Serviciul Dispecerat Administrativ  cu respectarea prevederilor  

H.G nr.286/2011- Regulament - Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 

post vacant. 

  1.Probele stabilite pentru concurs/examen in vederea ocuparii postului de portar , vacant 

in cadrul Compartimenului Administrativ,Serviciul Dispecerat Administrativ   
- proba scrisa –  bibliografia afisata; 

- proba interviu- evaluarea abilitatilor si cunostintelor impuse de functie; 

2.Conditii de desfasurare a concursului/examenului: 

- data desfasurarii probei scrise –15.11.2017 ora 10,00 

- data desfasurarii probei interviu –17.11.2017 ora 10,00 
- data pina la care se depun dosarele de inscriere – 06.11.2017 ora 16,00 

- locul de depunere a dosarelor de inscriere la concurs: la sediul Primariei municipiului 

Alexandria-Compartiment Resurse Umane. 

- locul de sustinere a probei scrise si probei interviu: la sediul Primariei municipiului Alexandria- 

- rezultatul probei scrise va fi afisat la sediul la Primariei municipiului Alexandria 

- rezultatul probei interviu va fi afisat la sediul Primariei municipiului Alexandria 

- rezultatul final va fi afisat la sediul la sediul Primariei municipiului Alexandria 

3.Conditii de participare la concurs pentru ocuparea postului de portar , vacant in cadrul 

Compartimenului Administrativ,Serviciul Dispecerat Administrativ;  

-Studii liceale ,respective studii medii liceale,finalizate cu diploma de bacalaureat 

-atestat conform Legii nr.333/2003  

  Cei interesati vor prezenta , dosar cu urmatoarele acte: 

- cerere participare la concurs 

- curriculum vitae 

- copia  actului de identitate 

- copie act studii 

- copie act calificare 

- copia carnetului de munca  

- cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale(  

originalul cazierului judiciar trebuie adus la dosar pana cel tarziu la data de desfasurare a primei 

probe a concursului); 

- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare  
  Copiile actelor mentionate mai sus, se prezinta insotite de documentele originale, care se 

certifica pentru conformitatea cu originalul.  
Salariul de baza pentru postul contractual de portar este de 1700 lei la care se adauga gradatiile 

corespunzatoare vechimii in munca . 

            Bibliografie de concurs :  

           - Legea 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare  

           - Legea 333/2003 privind paza obiectivelor ,bunurilor ,valorilor si protectia persoanelor 

            -H.G.nr.301/2012 privind normele de aplicare ale Legii nr.333/2003 privind   paza 
obiectivelor ,bunurilor ,valorilor si protectia persoanelor 

            -Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca 

            -H.G.nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii securitatii si sanatatii in munca. 
       



Relatii suplimentare se obtin la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primariei 

municipiului Alexandria, tel. 0247/317732, interior 176. 
 

                                                                            PRIMAR 

                                                                  VICTOR DRAGUSIN 

 

                                                                                                                            Intocmit 

                                                                                                                     Cojoaca Mirela 

 

  

                 


