
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…………...../…………2018 

  

                                                               ANUNT, 

 

                

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

nr.139, organizeaza in data de 10.04.2018  concurs 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. Compartiment Stare Civila –un  post de consilier,  grad superior. 

                                                      -un post de referent,clasa III,grad superior       

 Conditii de desfasurare a concursului: 

        -    data de desfasurare a concursului :  10.04.2018, ora 10.00- proba scrisa; 

                       12.04.2018, 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 30.03.2018 

   -    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.54 si art.65 alin.(2) din 

Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici , republicata 
      Cei interesati vor prezenta , dosar cu urmatoarele acte: 

-    formular de inscriere 

- 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  CONCURS 

             1. LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicata*) 

     privind Statutul functionarilor publici 

           2. LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) 

             privind Codul de conduită a funcţionarilor publici 

      3.LEGEA nr.215/2001, Republicata, administratiei publice locale, modificata si 

completata 

     4.Constitutia Romaniei  

     5. ORDONANTA nr.41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a 
numelor persoane fizice 

      6.LEGEA nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila  

      7.HOTARAREA nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara 

a dispozitiilor in materie de stare civila       

2.Compartiment Evidenta Persoanelor-2 posturi de consilier  superior,  

 Conditii de desfasurare a concursului: 

        -    data de desfasurare a concursului :  10.04.2018, ora 10.00- proba scrisa; 



                       12.04.2018, 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 30.03.2018 

   -    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.54 si art.65 alin.(2) din 
Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici , republicata 

Cei interesati vor prezenta , dosar cu urmatoarele acte: 

-    formular de inscriere 

- 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  EXAMEN 
    1.LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicata*) 

privind Statutul functionarilor publici 
           2.LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) 

privind Codul de conduită a funcţionarilor publici 

     3.LEGEA nr.215/2001, Republicata anul, administratiei publice locale, modificata  

           4.LEGEA nr.677/2001 ,pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu  

          caracter personal si libera circulatie a acestor date ,actualizata 

          5.OUG.nr.97/2005,privind evidenta,domiciliul,resedinta si actele de identitate ale  

          cetatenilor  romani,actualizata si republicata 

          6.HGR.nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a  

          dispozitiilor legale privind evidenta,domiciliul,resedinta si actele de identitate ale  

          cetatenilor Romani    

         7.Constitutia Romaniei     

      

3. Compartiment  Cultura Sport,Tineret-2  posturi de referent,clasa III, grad superior 

 Conditii de desfasurare a concursului: 

        -    data de desfasurare a concursului : 10.04.2018, ora 10.00- proba scrisa; 
                       12.04.2018, 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 30.03.2018 

   -    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.54 si art.65 alin.(2) din 

Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici , republicata 

Cei interesati vor prezenta , dosar cu urmatoarele acte: 

-    formular de inscriere 

- 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 EXAMEN 

 -      1.LEGEA nr.188 din 8 decembrie 1999,republicata 



-       2.LEGEA 215/2001,privind administratia publica locala,cu modificarile si              

completarile ulterioare 
-      3. LEGEA 7/ 2004,privind Codul de conduita a functionarilor publici 

      4.Constitutia Romaniei   

       5.Ordonanta Guvernului nr.26/2000 privind asociatii si fundatii .cu modificarile si 

completarile ulterioare 

       6.Legea 69/2000 a educatiei fizice si sportului ,cu  modificarile si completarile ulterioare      

 

4.Compartiment OrdinePublica-5 posturi  de politist  local,clasa I,grad profesional superior 

    Conditii de desfasurare a concursului: 

        -    data de desfasurare a concursului 10.04.2018, ora 10.00- proba scrisa; 

                       12.04.2018, 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 06.12.2017 

   -    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.54 si art.65 alin.(2) din 

Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici , republicata 

Cei interesati vor prezenta , dosar cu urmatoarele acte: 

-    formular de inscriere 

- 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 EXAMEN 

               -LEGE nr. 188 din  8 decembrie 1999(*republicata*) 

  - LEGEA 7/ 2004,privind Codul de conduita a functionarilor publici 

       -LEGEA nr.215/2001, Republicata, administratiei publice locale, modificata si completata 

        - LEGEA nr.155/2010 a Politiei Locale, cu modificarile si completarile ulterioare 

        - HOTARAREA GUVERNULUI nr.1332/2010 privind aprobarea regulamenului cadru de 

organizare si functionare a politiei locale 

         -ORDONANTA GUVERNULUI  nr.2/2001 ,actualizata privind regimul juridic al 

contraventiilor  cu modificarile si complatarile ulterioare 

         - LEGEA  nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire 

sociala a ordinii si linistii publice ,cu modificarile si completarile ulterioare 

          -LEGEA nr.4 /2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a 

jocurilor sportive ,cu modificarile si completarile ulterioare  

         - LEGEA nr.421/2002 ,actualizata  privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau 
abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor 

administrativ teritoriale cu modificarile si completarile ulterioare 

          -HOTARAREA GUVERNULUI nr.156/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe 

terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatii administrativ-teritoriale 

         -Constitutia Romaniei    .        

5.Compartiment Circulatie -1  post  de politist  local,clasa I,grad ,superior 

    Conditii de desfasurare a concursului: 

        -    data de desfasurare a concursului- 10.04.2018, ora 10.00- proba scrisa; 

                       12.04.2018, 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 30.03.2018 

   -    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.54 si art.65 alin.(2) din 

Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici , republicata 

Cei interesati vor prezenta , dosar cu urmatoarele acte: 
-    formular de inscriere 

- 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 EXAMEN 

               -LEGE nr. 188 din  8 decembrie 1999(*republicata*) 

  - LEGEA 7/ 2004,privind Codul de conduita a functionarilor publici 

       -LEGEA nr.215/2001, Republicata, administratiei publice locale, modificata si completata 

        - LEGEA nr.155/2010 a Politiei Locale, cu modificarile si completarile ulterioare 

        - HOTARAREA GUVERNULUI nr.1332/2010 privind aprobarea regulamenului cadru de 

organizare si functionare a politiei locale 

         -ORDONANTA GUVERNULUI  nr.2/2001 ,actualizata privind regimul juridic al 

contraventiilor  cu modificarile si complatarile ulterioare 

         - LEGEA  nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire 

sociala a ordinii si linistii publice ,cu modificarile si completarile ulterioare 

          -LEGEA nr.4 /2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a 
jocurilor sportive ,cu modificarile si completarile ulterioare  
         - LEGEA nr.421/2002 ,actualizata  privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau 

abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor 

administrativ teritoriale cu modificarile si completarile ulterioare 

          -HOTARAREA GUVERNULUI nr.156/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe 

terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatii administrativ-teritoriale 

         -Constitutia Romaniei    .   

     6.Compartiment Recuperare Creante SI Executare Silita-1 post de consilier  superior,  

 Conditii de desfasurare a concursului: 

        -    data de desfasurare a concursului :  10.04.2018, ora 10.00- proba scrisa; 

                       12.04.2018, 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 30.03.2018 
   -    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.54 si art.65 alin.(2) din 

Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici , republicata 

Cei interesati vor prezenta , dosar cu urmatoarele acte: 

-    formular de inscriere 

- 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  EXAMEN 
    1.LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicata*) 

privind Statutul functionarilor publici 

           2.LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) 

privind Codul de conduită a funcţionarilor publici 

     3.LEGEA nr.215/2001, Republicata anul, administratiei publice locale, modificata  

          4.Constitutia Romaniei  

     5.Legea nr.151/2015  privind procedura insolventei personae fizice 

     8.Legea 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale Pt  locuinte  
 

   

 

 

 

         PRIMAR,                                                       Director Executiv           

Victor  DRAGUSIN                                                Haritina Gafencu                     
                                   

 

 

 
                                                                           Compartiment Resurse Umane                                                                               

                                                        Cojoaca Mirela 

 

 

 

 

 

 


