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A N U N T,  

 

           
 

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

in data de 14.04.2015 , ora 10.00 concurs  pentru ocuparea unor functii publice astfel:      

1.Compartiment Proiecte ; 

-consilier ,clasa I grad profesional superior 

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 de lunga durata absolvite  cu diploma de licenta. 

Vechime in specialitatea studiilor necesare,minim 9 ani. 

 

1. LEGEA nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

2. LEGEA nr. 7/2004 privind codul de conduita a functionarilor publici cu modificarile si 

completarile ulterioare.  

3. Hotararea Guvernului nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 

intervenţii cu modificarile si completarile ulterioare. 

4. Ordinul nr. 863/21.02.2008 pentru aprobarea „Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din 

Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei 

tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii" al 

Ministerului  Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor cu modificarile si completarile 

ulterioare.  

5. H.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor strucrurale si utilizarea 

acestora pentru obiectivul de convergenta. 

6. H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor effectuate in cadrul operatiunilor 

finantate prin programe operationale, cu modificarile si completarile ulterioare. 

7.  O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 

obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 

acestora, cu modificarile si completarile ulterioare. 



8.  H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 

neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 

naţionale aferente acestora. 

2.Compartiment Proiecte  

  -consilier juridic, I grad profesional superior 

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 universitare de licenta absolvite cu diploma ,respectiv studii superioare de lunga durata 

juridice absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta. 

Vechime in specialitatea studiilor necesare,minim 9 ani. 

       Cei interesati vor prezenta  urmatoarele acte: 

       -     cerere participare la concurs 

- copia  actului de identitate 

- copiile diplomelor de studii  

- copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in specialitate 

- cazierul judiciar 

- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare  

- declaratie pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica 

       Copiile de pe actele mentionate mai sus, se prezinta insotite de documentele originale, care se 
certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs 

Bibliografie 

9. LEGEA nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

10. LEGEA nr. 7/2004 privind codul de conduita a functionarilor publici cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

11. O.U.G. nr. 34 din 19 aprilie 2006 (*actualizată*) privind atribuirea contractelor de achizitie 

publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de 

servicii. 

12. H.G. nr. 925 din 19 iulie 2006 (*actualizată*) pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanţa de urgenta 

a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.  

13. H.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor strucrurale si utilizarea 

acestora pentru obiectivul de convergenta. 

14. H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor effectuate in cadrul operatiunilor 

finantate prin programe operationale, cu modificarile si completarile ulterioare. 

15.  O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 

obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 

acestora, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 



 

 

16.  H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 

neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 

naţionale aferente acestora. 

 

 

 

         PRIMAR,                                                              Director Executiv 

 

Victor  DRAGUSIN                                                  Rodica BAICU 
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