
 
JUDETUL TELEORMAN 
PRIMARIA MUNICIPIULUI  ALEXANDRIA 
Nr.21683/14.11.2008               
 
 

A N U N T, 
 

 
               PRIMARIA MUNICIPIULUI   ALEXANDRIA, cu sediul   in Alexandria, strada Dunarii, 
nr.139, organizeaza concurs pentru ocuparea unei  functii publice de  
INSPECTOR, debutant- vacanta in cadrul  DIRECTIEI  MANAGEMENT –compartiment religie 
sport turism 
1.Probele stabilite pentru concurs 
- proba scrisa 
- interviu 
2.Conditiile de desfasurare a concursului: 
- data desfasurarii probei scrise- 18.12.2008 ora 11.00 
- data desfasurarii interviului- 22.12.2008 ora 11.00 
- data pina la care se depun dosarele de inscriere – 12.12.2008 
- locul- sediul primariei municipiului Alexandria 
3.Conditiile de participare la concurs 
-    studii superioare de lunga durata,  absolvite cu diploma de licenta 
       Cei interesati vor prezenta , 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 
- cazierul judiciar 
- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare  
- declaratie pe proprie raspundere sau adeverinta  care sa ateste  ca nu a desfasurat activitati de 

politie politica 
       Copiile actelor mentionate mai sus, se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica 
pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs 
 
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. LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) 
administraţiei publice locale 

4. LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea coruptiei 

5. LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 
privind liberul acces la informaţiile de interes public 

6. LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 
privind transparenta decizionala în administraţia publica 
 
 



7. LEGE nr. 504 din 17 noiembrie 2004 
privind instituţiile publice de spectacole şi concerte 

8. LEGE   Nr. 8 din 14 martie 1996 
privind dreptul de autor şi drepturile conexe, modificata si completata 

9. Doina Dascalu Isfanoni- Tinuta scenica a interpretului de muzica popular-Ed.Olimp 1999 
10. Maria si Vlad Batca- Zona Etnografica Teleorman- Ed.Sport-Turism 1985  

 
        Conditiile de participare la concurs se regasesc pe site-ul Primariei municipiului Alexandria, 
www.alexandria.ro 
         Relatii suplimentare se obtin la Compartimentul resurse umane din cadrul Primariei municipiului 
Alexandria, tel. 0247/317732 sau 0247/317733, int.138. 
 

 

 

 

 
PRIMAR, 

 
Victor  DRAGUSIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intocmit 
 

     Dumitrescu  Cornelia 
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