
R O M A N I A 
 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Str. Dunarii, Nr. 139, Cod 140030 

Alexandria, Judetul Teleorman 

Tel. 0247 / 317732, 317733, Fax: 0247/ 317728 

 

Nr…………...../…………2019 

  

                                                               ANUNT, 

 

                

       PRIMARIA MUNICIPIULUI   ALEXANDRIA, cu sediul   in Alexandria, strada Dunarii, 

nr.139, organizeaza in data de 25.09.2019  examen  de promovare in grad profesional, a 

functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Alexandria ,Directiei Politia Locala si din  

cadrul Directiei de Evidenta a Persoanelor, astfel: 

     

1.Serviciul Evidenta Persoanelor 

- un post de consilier ,clasa I,grad profesional principal 

  

 Conditii de desfasurare a concursului: 

        -    data de desfasurare a concursului :  25.09.2019, ora 10.00- proba scrisa; 

                       27.09.2019, ora 10.00- interviul 

 

  -    locul de desfasurare a concursului: sediul institutiei din Alexandria, strada      

        Dunarii   nr.139. 

   -    data pina la care se depun dosarele de inscriere 13.09.2019 

   -    locul de depunere a dosarelor de inscriere: compartimentul  resurse  umane  din  cadrul  

Primariei  municipiului  Alexandria.   

      Conditii de participare la concurs: 

- candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.479 din Codul Administrativ cu 

exceptia celor prevazute de art.1 alin.b 

Cei interesati vor prezenta , dosar cu urmatoarele acte: 
- copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul resurse umane in 

vederea   atestarii vechimii in gradul professional din care se promoveaza 

- copii de pe fisele de evaluare din ultimii 2 ani 

- Bibliografie 
- -Constituţia României 

- -OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei; 

- -Regulamentul (UE 2016/679 ) al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia 

persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera 

circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

-Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

-Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 

identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

-Hotărârea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a 

dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare 

-Hotărârea Guvernului nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a 

dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, 

cu modificările şi completările ulterioare 

-Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare 

-Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a 



numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare 

-Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

-Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare- Cartea 

I-Despre persoane: Titlul I-Dispoziţii generale, Titlul II- Persoana fizică, Titlul III- Ocrotirea 

persoanei fizice; Cartea a II-a-Despre familie; Cartea a VII-a-Dispoziţii de drept internaţional privat  

-  

       Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice si Juridic 

          - un post de consilier ,clasa I,grad profesional superior 

 Conditii de desfasurare a concursului: 

        -    data de desfasurare a concursului :  25.09.2019, ora 10.00- proba scrisa; 

                       27.09.2019, ora 10.00- interviul 

 

  -    locul de desfasurare a concursului: sediul institutiei din Alexandria, strada      

        Dunarii   nr.139. 

   -    data pina la care se depun dosarele de inscriere 13.09.2019 

   -    locul de depunere a dosarelor de inscriere: compartimentul  resurse  umane  din  cadrul  

Primariei  municipiului  Alexandria.   

      Conditii de participare la concurs: 

- candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.479 din Codul Administrativ cu 

exceptia celor prevazute de art.1 alin.b 

Cei interesati vor prezenta , dosar cu urmatoarele acte: 
- copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul resurse umane in 

vederea   atestarii vechimii in gradul professional din care se promoveaza 

- copii de pe fisele de evaluare din ultimii 2 ani 

- Bibliografie 
- Legea nr.207/20.07.2015 privind Codul de procedura fiscal 

- Legea nr.227/08.09.2015 privind Codul Fiscal 

- Hotararea nr.1 /06.01.2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal 

- OUG.NR.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ 

- Constitutia Romaniei 

 
 

            PRIMAR                                                Director Executiv 

   VICTOR DRAGUSIN                              HARITINA GAFENCU     

 

 

 
                                                                      Compartiment Resurse Umane                                                                                

                                                    Cojoaca Mirela 

 

 

 

 

 

 


