
 
JUDETUL  TELEORMAN        
PRIMARIA MUNICIPIULUI   ALEXANDRIA                      
Nr.5108/10.03.2008 
 
 
            A N U N T, 
 
 
        Primaria  municipiului Alexandria, cu sediul in Alexandria, strada Dunarii , nr.139, 
organizeaza  in data de 10.04.2008 ora 10.00  proba scrisa  si 11.04.2008  ora 14.00 
interviul, la sediul acesteia, concurs pentru ocuparea unei  functii publice  vacante  de   
referent III P 1 in cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanei 
Alexandria. 
        Cei interesati vor prezenta pina la data de 03.04.2008, dosar cu urmatoarele acte: 
       -    cerere participare la concurs 

- copia  actului de identitate 
- 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 specialitate 
- cazierul judiciar 
- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare  
- copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau , dupa caz, 

recomandarea de la ultimul loc de munca 
           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. 1. Conditii de desfasurare a concursului: 
        -    data de desfasurare a concursului :  10.04.2008, ora 10.00- proba scrisa; 

                             11.04.2008, ora 14.00- interviul 
   -    locul de desfasurare a concursului: sediul institutiei din Alexandria, strada      
        Dunarii   nr.139. 
   -    data pina la care se depun dosarele de inscriere 03.04.2008 
   -    locul de depunere a dosarelor de inscriere: compartimentul resurse umane din       
        cadrul Primariei municipiului Alexandria.    
  2.Conditii de participare la concurs: 

- functia publica vacanta  referent, clasa III, gradul principal, treapta 1  
- studii medii absolvite cu  diploma de bacalaureat; 
- vechime in  specialitate  - minim 5 ani 
- cunostinte operare calculator ( WORD, EXCEL ) nivel bine. 

 3. Bibliografia de concurs: 
1. Legea nr.215/2001,  a administratiei publice locale, republicata; 
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata ; 
3. Legea  nr.7/2004 privind  Codul de conduita a functionarilor  publici ; 
4. Constitutia Romaniei 
5. Legea nr.119/1996 – privind actele de stare civila, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 



6. Metodologia nr. 1/1997 pentru aplicarea unitara a dispozitiilor Legii nr.119/1996 
7. O.G.nr. 41/2003 – privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a 

numelor persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare. 
      8.  Legea nr.396/2006, privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei 

9. Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidenţă a Persoanelor Alexandria – HCL nr.2 / 27.01.2005 ( Anexa nr.3) 

10. Ordonanta de urgenta nr. 97/2005  privind evidenta, domiciliul, resedinta si 
actele de identitate ale cetatenilor romani modificată şi completată cu Legea 290 
/ 2005 . 

11. Hotararea de Guvern  nr. 1375/2006, privind evidenţa, domiciliul,    reşedinţa şi 
actele de identitate ale cetăţenilor români 

12. Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;   

13. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;  
14. Legea nr.182/2002 – privind protectia informatiilor clasificate. 

 
 

PRIMAR, 
 

Ing. Constantin  SLABESCU   
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