
JUDETUL  TELEORMAN 
PRIMARIA ALEXANDRIA        
Directia Administratie Publica Locala             
                           
Nr. …………./………………..2014 

          A N U N T,            
 
        Primaria  municipiului Alexandria, cu sediul in Alexandria, strada Dunarii , nr.139, organizeaza  
in data de 22.09.2014 , ora 10.00 concurs  pentru ocuparea  functiei  publice astfel:      

1.Directia de Evidenta a Persoanelor 
-Compartiment Analiza ,Sinteza,Secretariat 
-referent,clasa III 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 medii liceale ,absolvite cu diploma de bacalaureat.  
Vechime 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 

1 Ordonanța de Urgență a Guvemului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul,reședința și actele de 
identitate ale cetățenilor români, republicată,; 
2. H.G. nr. 1375/ 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziliilor 
legale privind evidenta, domiciliul, reședinla și actele de identitate ale cetățenilor români; 
3. Hotărârea Guvernului nr. 516/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvemului nr.839/2006 privind 
forma și conținutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea resedinței și ale cărții de 
imobil; 
4. Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitătii de solutionare a petitiilor ;  
5. Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; 
6. Legea nr. 677/ 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulație a acestor date; 
7. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, 
8. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată 
NOTĂ : Bibliografia are în vedere actele normative cu toate modificările și completările aduse ulterior 
publicării lor. 
         PRIMAR,                                                                Director Executiv 

 

   Victor  DRAGUSIN                                                          Rodica BAICU 
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