
JUDETUL  TELEORMAN 

PRIMARIA ALEXANDRIA  

       

Nr. …………./………………..2020 

 

          A N U N T,            
 

        Primaria  municipiului Alexandria, cu sediul in Alexandria, strada Dunarii , nr.139, organizeaza  

in data de 07.02.2020 , ora 10.00  proba scrisa concurs  pentru ocuparea  unor functiei  publice de 

executie vacanta  astfel:      

1.Directia  Politia Locala  

-Compartiment Control Comercial  

-politist local clasa I grad profesional debutant 

Conditii participare concurs: 

Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de  licenta sau echivalenta. 

       Cei interesati vor prezenta  urmatoarele acte: 

       -     cerere participare la concurs anexa 3 

       -     curriculum vitae ,modelul comun european   

        -     copia  actului de identitate 

- copiile diplomelor de studii certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor 

specializari si perfectionari  

- copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si  

dupa caz in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice. 

- cazierul judiciar 

- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare  

- declaratie pe propria raspundere  sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de 

lucrator al Securitatii sau colaborator al acestuia.  

       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 

 

Principalele atributii ale fisei postului: 

 acționează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și a 

activităților comerciale, a condițiilor și a locurilor stabilite de Primăria Municipiului Alexandria; 

 verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori 

economici, persoane fizice şi juridice şi producători particulari în pieţele agroalimentare , 

precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare; 

 verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a 

documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a 

avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor 

administraţiei publice centrale şi locale; 

 verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios; 

 verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de 

comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice; 

 verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al 

operatorilor economici; 

 identifică  mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului 

Alexandria sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a 

altor instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de  ridicare a acestora; 



 verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări servicii stabilite prin acte 

normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale; 

 cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a 

consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al 

acestora; 

 verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor,a 

produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care 

identifică  nereguli; 

 verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de 

comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale; 

 constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea regulilor de comerţ 

stabilite prin lege,  în limita competenţelor specifice administraţiei publice locale. 

 

Salariul de baza pentru functia publica de politist local ,clasaI,grad profesional debutant este de 

2280 lei la care se adauga gradatiile aferente vechimii in munca. Dosarele se depun in perioada 

07.01.2020-27.01.2020  inclusiv.   
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- O.G.  nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, 

actualizată; 

- H.C.L. nr. 130/24.04.2019 – Regulamentul de Conviețuire Socială în 

Municipiul Alexandria; 

- Legea nr. 155/2010 a poliției locale, actualizată; 
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- Ordonanța nr. 99 din 29 august 2000 (**republicată**)(*actualizată*) privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 
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                                                                      PRIMAR,                                                                                                                 
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