
JUDETUL  TELEORMAN
PRIMARIA ALEXANDRIA

Nr. 56162/10.06.2022

A N U N T,

Primaria  municipiului Alexandria, cu sediul in Alexandria, strada Dunarii , nr.139, organizeaza  
in data de 29.06.2022 , ora 10.00 proba scrisa concurs pentru ocuparea a două functii publice de 
executie temporar vacante pe durata determinata cu program normal de lucru 8 ore/zi, 40 
ore/saptamana astfel:

Birou Investiții Fonduri cu Finantare Externă
-consilier, clasa I, grad profesional asistent
Conditii participare concurs:
Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor 
inginerești.
Vechime în specialitatea studiilor absolvite minim 1 an.

Cei interesati vor prezenta urmatoarele acte:
- cerere participare la concurs anexa 3
- curriculum vitae ,modelul comun european  
- copia  actului de identitate
- copiile diplomelor de studii certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor 

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

dupa caz in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice.
- cazierul judiciar
- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare 
- declaratie pe propria raspundere  sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de 

lucrator al Securitatii sau colaborator al acestuia.
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

Principalele atributii ale fisei postului:

a) Desfasoara activităţi de identificare, selectare și procurare a surselor informaţionale privitor la Programele 
Uniunii Europene sau a altor surse externe de finanţare nerambursabilă;
b)  Centralizeaza oferte și studiilor de proiecte cu posibilităţi de finanţare de interes pentru comunitate;
c)  Intocmeste referatele de necessitate privind achizitia serviciilor de proiectare si executie lucrari aferente 
obiectivelor de investitii finantate din fonduri nerambursabile;
d)  Urmareste corectitudinea elaborarii documentatiilor tehnico economice in diferite faze de proiectare in 
conformitate cu prevederile HG 907/2016, aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri nerambursabile;
e)  Urmareste, impreuna cu dirigintii de santier si in conformitate cu prevederile contractelor de finantare, executia 
corecta a lucrarilor de investitii; 
h) Face parte din comisiile de evaluare a ofertelor în procedurile de achiziţii aferente proiectelor admise la 
finanţare; 
i) Executa si alte sarcini dispuse de conducerea U.A.T. Municipiul Alexandria.



Salariul de baza pentru functia publica de consilier ,clasaI, grad profesional asistent este de
3600 lei la care se adauga gradatiile aferente vechimii in munca. Dosarele se depun in perioada 
14.06.2022-21.06.2022 inclusiv.
Bibliografie

1.OUG.nr.57/2019 –Codul Administrativ
2.OUG.nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare 

,republicata cu modificarile si completarile ulterioare
3.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati  republicata 

cu modificarile si completarile ulterioare
4. Constituția României, republicată
5.H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul –cadru al documentatiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor /proiectelor de inveatitii finantate din fonduri publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare.

6. Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Tematica

1.OUG.nr.57/2019 –Codul Administrativ-Titlul I si II ale  Partii a VI a completarile ulterioare.
2. Constituția României, republicată:
• Titlul II, Capitolul II “Drepturile și libertățile fundamentale”;
• Titlul II, Capitolul III “Îndatoririle fundamentale”;
• Titlul III, Capitolul V, Secțiunea a 2-a “Administrația publică locală”.

3.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sanționarea tuturor formelor de 
discriminare,republicată, cu modificările și completările ulterioare:

• Capitolul II, Secțiunea I “Egalitatea în activitatea economică și în materie de angajare și profesie”
• Capitolul II, Secțiunea a II-a “Accesul la serviciile publice administrative și juridice, de sănătate, la 

alte servicii, bunuri și facilități”
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, (r3), cu 

modificările și completările ulterioare.
• Capitolul II “Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii”;
• Capitolul IV “Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea 

deciziei”.
5. H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul –cadru al documentatiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor /proiectelor de inveatitii finantate din fonduri publice, cu modificarile 
si completarile ulterioare.
6. Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare ;

PRIMAR,

Victor  DRAGUSIN

Intocmit 
Cojoaca Mirela


