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A N U N T, 
 
 
 

 
       Consiliul  Local al municipiului  Alexandria cu  sediul  in  strada Dunarii nr.139 
organizeaza  in data de 15.04.2009 (  ora 09.00  proba scrisa si  ora 17.00,  interviu) , 
concurs  pentru ocuparea unui post de consilier juridic gradul IV , post vacant  in 
cadrul Aparatului de lucru al Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
        Cei interesati se vor prezenta, pina la data de 13.04.2009, la compartimentul resurse 
umane din primaria municipiului Alexandria cu dosarul de inscriere,  care  va  cuprinde 
urmatoarele acte: 

- copia  actului de identitate 
- cerere de  inscriere 
- copiile diplomelor de studii si ale 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 medicala  
- copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau , dupa caz, 

recomandarea de la ultimul loc de munca 
 Copiile  actelor mentionate mai sus, se prezinta insotite de documentele originale, 

care se certifica pentru conformitatea cu originalul , de catre secretarul  comisiei de 
concurs. 
1.  Conditii de participare la concurs 
-  studii  superioare juridice  absolvite cu diploma de licenta  
-  vechime in specialitatea studiilor absolvite - minim 2 ani 
-   cunostinte de operare  pe calculator -  nivel bine  
2. Bibliografia si tematica de concurs: 

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare 

- Atributiile  consiliului local 
- Functionarera consiliului local ; dizolvarea consiliului local 

2. Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduita a personalului   contractual din  
autoritatile si institutiile publice;  

3. Legea nr.53/2003, Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare  
- Incheierea contractului individual de munca 
- Executarea contractului individual de munca 
- Modificarea contractului individual de munca 
- Raspunderea  patrimoniala, disciplinara, contraventionala si penala 

4. O.G. nr.27/2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor 
5. Legea nr.544/2001, privind accesul liber la informatiile de interes public 
6. Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ. 
- Subiectele de sesizare a instantei conform legii 554/2004 
- Termenele de atac si procedura prealabila 

 



 
 
 

7. Legea nr.52/2003, privind transparent  decizionala in administratia publica 
- Principii care stau la baza Legii nr.52/2003 
- Procedura privind participarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite la  

procesul  de elaborare a actelor normative si la procesul de luare a deciziilor 
8. Legea  nr. 161/ 2003,privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea coruptiei 

- Incompatibilitatil privind alesii  locali 
9. Legea  nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificarile si completarile 

ulterioare 
- Exercitarea mandatului de catre alesii locali 
- Incetarea de drept,  inainte de expirarea normala a mandatului, a calitatii de 

consilier local . 
10. Legea  nr. 24/ 2000 , republicată, privind normele de tehnica legislativă pentru 

elaborarea actelor normative 
- Modificarea, completarea si abrogarea actelor administrative  

11. Ordonanta  nr. 35/ 2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliilor locale 

- Atributiile presedintelui de sedinta 
- Atributiile comisiei de specialitate 
- Aparatul permanent al consiliului local 
- Desfasurarea activitatii personalului care face parte din aparatul de lucru al 

consiliului local 
12. H.C.L. nr.37/16 septembrie 2008, privind aprobarea Regulamentului de organizare 

si functionare a Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
 

Relatii suplimentare se obtin la Compartimentul resurse umane din cadrul Primariei 
municipiului Alexandria, tel. 0247/317732 sau 0247/317733, int.138. 
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