
JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

S.C.T.P.L.P. ALEXANDRIA 

Nr.27/14.09.2018 

A N U N T, 
 

          Serviciul Comunitar de Transport Public Local de Persoane , cu sediul   in Alexandria, 

strada Dunarii, nr.139 organizeaza concurs/ examen  in vederea ocuparii postului de inspector de 

specialitate IAS –Serviciul Comunitar de Transport Public Local  Alexandria  cu respectarea 

prevederilor  H.G nr.286/2011- Regulament - Cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant. 

  1. Probele stabilite pentru concurs/examen in vederea ocuparii postului de Inspector de 

Specialitate IAS- Compartiment Contabilitate – Resurse Umane; 

- proba scrisa –  bibliografia afisata; 

- proba interviu- evaluarea abilitatilor si cunostintelor impuse de functie; 

 

2. Conditii de desfasurare a concursului/examenului: 

- data desfasurarii probei scrise –09.10.2018 ora 10:00; 

- data desfasurarii probei interviu –11.10.2018 ora 10:00; 

- data pana la care se depun dosarele de inscriere –01.10.2018  ora 16:00; 

- locul de depunere a dosarelor de inscriere la concurs: la sediul Primariei Municipiului 

Alexandria - Compartiment Resurse Umane; 

- locul de sustinere a probei scrise si probei interviu: la sediul Primariei Municipiului Alexandria; 

- rezultatul probei scrise va fi afisat la sediul la Primariei Municipiului Alexandria; 

- rezultatul probei interviu va fi afisat la sediul Primariei Municipiului Alexandria; 

- rezultatul final va fi afisat la sediul la sediul Primariei Municipiului Alexandria; 

 

3. Conditii de participare la concurs pentru ocuparea postului de Inspector de Specialitate 

IAS - Compartimentul Contabilitate-Resurse Umane in cadrul Serviciului Comunitar de 

Transport Public Local de Persoane Alexandria:           

-studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii  superioare absolvite cu 

diploma de licenta  sau echivalenta in domeniul stiintelor economice, sa detina certificat de 

inspector resurse umane; 

-vechime in specialitatea studiilor minim 5 ani; 

  Cei interesati vor prezenta , dosar cu urmatoarele acte: 

- cerere participare la concurs; 

- curriculum vitae; 

- copia  actului de identitate; 

- copie act studii; 

- copia carnetului de munca;  

- cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale (  

originalul cazierului judiciar trebuie adus la dosar pana cel tarziu la data de desfasurare a primei 

probe a concursului); 
- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare ; 

  Copiile actelor mentionate mai sus, se prezinta insotite de documentele originale, care se 

certifica pentru conformitatea cu originalul.  
       

            Bibliografie de concurs :  

          - Legea 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare ;             

    - Legea nr.273 din 29 iunie 2006 ( actualizata *) privind finantele publice locale  

MO nr.618 din iulie 2006; 



     -Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si 

institutiile publice; 

     - Legea nr.82/1991 –Legea Contabilitatii actualizata 2018 ; 

     - HG nr.905/2017  privind registrul general  de evidenta a salariatilor; 

     - OMFP 1917-2005 actualizat privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor 

publice, planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia. 
 

Relatii suplimentare se obtin la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primariei 

Municipiului Alexandria, tel. 0247/317732, interior 176. 
 

 

 

 

 

Sef Serviciu S.C.T.P.L.P. Alexandria 

Matei Dumitra 


