
R O M Â N I A 
 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Str. Dunării, Nr. 139, Cod 140030 

Alexandria, Județul Teleorman 

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

 

Nr…………...../………....…2018 

  

ANUNȚ, 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA, cu sediul în Alexandria, strada Dunării, 

nr.139, organizează în data de 14.11.2018 examen de promovare în grad profesional, a funcționarilor 

publici din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și din cadrul Direcției de 

Evidență a Persoanelor, astfel: 

 

1. Birou Transport Local, Taximetrie, Autorizații Comerciale  

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

 

Condiții de desfășurare a concursului: 

- data de desfășurare a concursului:  14.11.2018, ora 10.00 - proba scrisă; 

 16.11.2018, ora 10.00- interviul 

- locul de desfășurare a concursului: sediul instituției din Alexandria, strada Dunarii, nr.139. 

- data până la care se depun dosarele de înscriere 04.11.2018 

- locul de depunere a dosarelor de înscriere: Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei  

municipiului Alexandria. 

 

Condiții de participare la concurs: 

- candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 și art. 65 alin. (2) din Legea 

nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 

- cunoștinte de operare pe calculator (WORD,  EXCEL)  nivel bine 

 

Cei interesați vor prezenta dosar cu următoarele acte: 

- copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de Compartimentul Resurse umane în vederea 

atestării vechimii în gradul professional din care se promovează 

- copii de pe fișele de evaluare din ultimii 2 ani 

 

BIBLIOGRAFIE  CONCURS 

 

1. LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcționarilor publici; 

2.LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor 

publici; 

3. LEGEA nr. 215/2001, (republicată) a administrației publice locale, modificată și completată; 

4. HCL nr. 199/2009 privind aprobarea regulamentului cu măsuri referitoare la orarul de funcționare 

al restaurantelor și al altor activități de servicii de alimentație publică pe raza municipiului Alexandria 

cu modificările și completările ulterioare; 

5. HCL nr. 215/2016 privind modificarea și completarea anexei la HCL nr. 199/2009 privind 

aprobarea regulamentului cu măsuri referitoare la orarul de funcționare al restaurantelor și al altor 

activități de servicii de alimentație publică pe raza municipiului Alexandria cu modificările și 

completările ulterioare; 

6. HCL nr. 57/2008 privind aprobarea regulamentului de organizare și executare a serviciului de 

transport în regim de taxi pe raza municipiului Alexandria; 



7. Ordinul 356/2007 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 38/2003 

privind transportul în regim de taxi și închiriere; 

8. HCL nr. 140/2016 privind aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea 

activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Alexandria; 

9. HCL nr. 108/2016 privind modificarea și completarea anexei la HCL nr. 140/2016 privind 

aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor 

de piață în municipiul Alexandria; 

10. Constituția României 

 

2. Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice și Juridice 

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

-un post de referent, clasa III, grad profesional principal ,  

 

Condiții de desfășurare a concursului: 

- data de desfășurare a concursului:  14.11.2018, ora 10.00 - proba scrisă; 

 16.11.2018, ora 10.00- interviul 

- locul de desfășurare a concursului: sediul instituției din Alexandria, strada Dunarii, nr.139. 

- data până la care se depun dosarele de înscriere 04.11.2018 

- locul de depunere a dosarelor de înscriere: Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei  

municipiului Alexandria. 

 

Condiții de participare la concurs: 

- candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 și art. 65 alin. (2) din Legea 

nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 

- cunoștinte de operare pe calculator (WORD,  EXCEL)  nivel bine 

 

Cei interesați vor prezenta dosar cu următoarele acte: 

- copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de Compartimentul Resurse umane în vederea 

atestării vechimii în gradul professional din care se promovează 

- copii de pe fișele de evaluare din ultimii 2 ani 

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS 
1. LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicata*) privind Statutul funcționarilor publici; 

2. LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*)privind Codul de conduită a funcţionarilor publici; 

3. LEGEA nr.215/2001, republicată, a administrației publice locale, modificată și completată; 

4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Titlul IX- 

impozite și taxe locale); 

5. H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Titlul IX- impozite și taxe locale); 

6. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare ; 

7. Constituția României. 

 

3. Compartiment Monitorizare Unități de Învățământ 

- post de consilier,  clasa I, grad principal 

 

Condiții de desfășurare a concursului: 

- data de desfășurare a concursului:  14.11.2018, ora 10.00 - proba scrisă; 

 16.11.2018, ora 10.00- interviul 

- locul de desfășurare a concursului: sediul instituției din Alexandria, strada Dunarii, nr.139. 

- data până la care se depun dosarele de înscriere 04.11.2018 

- locul de depunere a dosarelor de înscriere: Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei  

municipiului Alexandria. 

 



Condiții de participare la concurs: 

- candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 și art. 65 alin. (2) din Legea 

nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 

- cunoștinte de operare pe calculator (WORD,  EXCEL)  nivel bine 

 

Cei interesați vor prezenta dosar cu următoarele acte: 

- copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de Compartimentul Resurse umane în vederea 

atestării vechimii în gradul professional din care se promovează 

- copii de pe fișele de evaluare din ultimii 2 ani 

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS 

1. LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicata*) privind Statutul funcționarilor publici; 

2. LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*)privind Codul de conduită a funcţionarilor publici; 

3. LEGEA nr.215/2001, republicată, a administrației publice locale, modificată și completată; 

4.Legea nr.1/2011 – a Educației Naționale; 

5. Legea nr.273/2006 –privind  Finanțele  Publice Locale; 

6. Constituția României 

 

4. Compartiment Locativ Asociații de Locatari 

-un post de consilier, clasa I,  grad  superior 

- un post de consilier, clasa I,  grad principal 

 

Condiții de desfășurare a concursului: 

- data de desfășurare a concursului:  14.11.2018, ora 10.00 - proba scrisă; 

 16.11.2018, ora 10.00- interviul 

- locul de desfășurare a concursului: sediul instituției din Alexandria, strada Dunarii, nr.139. 

- data până la care se depun dosarele de înscriere 04.11.2018 

- locul de depunere a dosarelor de înscriere: Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei  

municipiului Alexandria. 

 

Condiții de participare la concurs: 

- candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 și art. 65 alin. (2) din Legea 

nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 

- cunoștinte de operare pe calculator (WORD,  EXCEL)  nivel bine 

 

Cei interesați vor prezenta dosar cu următoarele acte: 

- copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de Compartimentul Resurse umane în vederea 

atestării vechimii în gradul professional din care se promovează 

- copii de pe fișele de evaluare din ultimii 2 ani 

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS 

 

1. LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicata*) privind Statutul funcționarilor publici; 

2. LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*)privind Codul de conduită a funcţionarilor publici; 

3. LEGEA nr.215/2001, republicată, a administrației publice locale, modificată și completată; 

4. Lagea nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de 

proprietari și administrarea condominiilor; 

5. Legea nr. 152 din 15 iulie 1998 (republicată) privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe; 

6. Constituția României 

 

 

 

 



5. Compartiment Dispecerat 

-un post de consilier, clasa I, grad principal 

 

Condiții de desfășurare a concursului: 

- data de desfășurare a concursului:  14.11.2018, ora 10.00 - proba scrisă; 

 16.11.2018, ora 10.00- interviul 

- locul de desfășurare a concursului: sediul instituției din Alexandria, strada Dunarii, nr.139. 

- data până la care se depun dosarele de înscriere 04.11.2018 

- locul de depunere a dosarelor de înscriere: Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei  

municipiului Alexandria. 

 

Condiții de participare la concurs: 

- candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 și art. 65 alin. (2) din Legea 

nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 

- cunoștinte de operare pe calculator (WORD,  EXCEL)  nivel bine 

 

Cei interesați vor prezenta dosar cu următoarele acte: 

- copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de Compartimentul Resurse umane în vederea 

atestării vechimii în gradul professional din care se promovează 

- copii de pe fișele de evaluare din ultimii 2 ani 

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS 

 

1. LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicata*) privind Statutul funcționarilor publici; 

2. LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*)privind Codul de conduită a funcţionarilor publici; 

3. LEGEA nr.215/2001, republicată, a administrației publice locale, modificată și completată; 

4. Reulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind  protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație 

a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor); 

5. LEGEA nr. 190/2018 pentru punerea în aplicare a GDPR (regulamentul general privind protecția 

datelor) privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind  protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE; 

6. Constituția României 

 

6. Compartiment Programe Informatice 

-un post de consilier, clasa I, grad principal 

 

Condiții de desfășurare a concursului: 

- data de desfășurare a concursului:  14.11.2018, ora 10.00 - proba scrisă; 

 16.11.2018, ora 10.00- interviul 

- locul de desfășurare a concursului: sediul instituției din Alexandria, strada Dunarii, nr.139. 

- data până la care se depun dosarele de înscriere 04.11.2018 

- locul de depunere a dosarelor de înscriere: Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei  

municipiului Alexandria. 

 

Condiții de participare la concurs: 

- candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 și art. 65 alin. (2) din Legea 

nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 

- cunoștinte de operare pe calculator (WORD,  EXCEL)  nivel bine 

 

 

 



Cei interesați vor prezenta dosar cu următoarele acte: 

- copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de Compartimentul Resurse umane în vederea 

atestării vechimii în gradul professional din care se promovează 

- copii de pe fișele de evaluare din ultimii 2 ani 

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS 

 

1. LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicata*) privind Statutul funcționarilor publici; 

2. LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*)privind Codul de conduită a funcţionarilor publici; 

3. LEGEA nr.215/2001, republicată, a administrației publice locale, modificată și completată; 

4.Legea nr.455/2001 privind semnătura electronică; 

 5.Legea nr.213/2002 privind aprobarea OG 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind 

dreptul de autor și drepturile conexe prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniul 

audio și video, precum și a programelor pe calculator; 

6. Constituția României. 

 

7. Compartiment Relații Publice, Secretariat 

-un post de consilier, clasa I, grad superior 

 

Condiții de desfășurare a concursului: 

- data de desfășurare a concursului:  14.11.2018, ora 10.00 - proba scrisă; 

 16.11.2018, ora 10.00- interviul 

- locul de desfășurare a concursului: sediul instituției din Alexandria, strada Dunarii, nr.139. 

- data până la care se depun dosarele de înscriere 04.11.2018 

- locul de depunere a dosarelor de înscriere: Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei  

municipiului Alexandria. 

 

Condiții de participare la concurs: 

- candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 și art. 65 alin. (2) din Legea 

nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 

- cunoștinte de operare pe calculator (WORD,  EXCEL)  nivel bine 

 

Cei interesați vor prezenta dosar cu următoarele acte: 

- copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de Compartimentul Resurse umane în vederea 

atestării vechimii în gradul professional din care se promovează 

- copii de pe fișele de evaluare din ultimii 2 ani 

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS 

 

1. LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicata*) privind Statutul funcționarilor publici; 

2. LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*)privind Codul de conduită a funcţionarilor publici; 

3. LEGEA nr.215/2001, republicată, a administrației publice locale, modificată și completată; 

4. LEGEA nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, republicată cu 

modificările și completările ulterioare; 

5. Constituția României 

 

8. Direcția Poliția Locală  

- Compartiment Protecția Mediului  

–un post de polițist local, clasa I, grad profesional principal 

 

Condiții de desfășurare a concursului: 

- data de desfășurare a concursului:  14.11.2018, ora 10.00 - proba scrisă; 

 16.11.2018, ora 10.00- interviul 



- locul de desfășurare a concursului: sediul instituției din Alexandria, strada Dunarii, nr.139. 

- data până la care se depun dosarele de înscriere 04.11.2018 

- locul de depunere a dosarelor de înscriere: Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei  

municipiului Alexandria. 

 

Condiții de participare la concurs: 

- candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 și art. 65 alin. (2) din Legea 

nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 

- cunoștinte de operare pe calculator (WORD,  EXCEL)  nivel bine 

 

Cei interesați vor prezenta dosar cu următoarele acte: 

- copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de Compartimentul Resurse umane în vederea 

atestării vechimii în gradul professional din care se promovează 

- copii de pe fișele de evaluare din ultimii 2 ani 

 

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS 

 

1. LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicata*) privind Statutul funcționarilor publici; 

2. LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*)privind Codul de conduită a funcţionarilor publici; 

3. Legea  nr.155/2010 - a Poliției Locale, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, actualizată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

5. HCL nr. 118/2011 privind Regulamentul de conviețuire socială în municipiul Alexandria, 

modificată prin HCL nr. 185/2017; 

6. OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților; 

8. Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor; 

9. Constituția României 

 

9. Direcția Poliția Locală 

- Compartiment Circiulație 

- două posturi de polițist local, clasa I, grad profesional principal 

 

- Birou Intervenție Rapidă 

- un post polițist local, clasa I, grad profesional superior, 

- un post polițist local, clasa I, grad profesional principal 

 

- Compartiment Ordine publică 

- un post polițist local, clasa III, grad profesional principal 

 

Condiții de desfășurare a concursului: 

- data de desfășurare a concursului:  14.11.2018, ora 10.00 - proba scrisă; 

 16.11.2018, ora 10.00- interviul 

- locul de desfășurare a concursului: sediul instituției din Alexandria, strada Dunarii, nr.139. 

- data până la care se depun dosarele de înscriere 04.11.2018 

- locul de depunere a dosarelor de înscriere: Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei  

municipiului Alexandria. 

 

Condiții de participare la concurs: 

- candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 și art. 65 alin. (2) din Legea 

nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 

- cunoștinte de operare pe calculator (WORD,  EXCEL)  nivel bine 

 



Cei interesați vor prezenta dosar cu următoarele acte: 

- copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de Compartimentul Resurse umane în vederea 

atestării vechimii în gradul professional din care se promovează 

- copii de pe fișele de evaluare din ultimii 2 ani 

 

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS 

 

1. LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicata*) privind Statutul funcționarilor publici; 

2. LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*)privind Codul de conduită a funcţionarilor publici; 

3. Legea  nr.155/2010 - a Poliției Locale, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, actualizată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Legea 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenurile 

aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ – teritoriale, 

actualizată; 

7. HG nr. 156/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002, privind 

regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenurile aparținând domeniului public 

sau privat al statului ori al unităților administrativ – teritoriale, actualizată; 

8. HCL nr. 118/2011 privind Regulamentul de conviețuire socială în municipiul Alexandria, 

modificată prin HCL nr. 185/2017; 

9. Constituția României 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

 

Victor DRĂGUȘIN 
 

 

 

 

 

 

 
Resurse Umane 

Bugean Violeta 


