
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…………...../…………2020 

  

                                                               ANUNT, 

 

                

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

nr.139, organizeaza in data de 02.04.2020  examen  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.Serviciul Contabilitate Buget Salarizare 

- un post de consilier ,clasa I,grad profesional superior 

  

 Conditii de desfasurare a concursului: 

        -    data de desfasurare a concursului :  02.04.2020, ora 10.00- proba scrisa; 

        -    locul de desfasurare a concursului: sediul institutiei din Alexandria, strada      

        Dunarii   nr.139. 

   -    data pina la care se depun dosarele de inscriere 22.03.2020 

   -    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.479 din Codul Administrativ cu 

exceptia celor prevazute de art.1 alin.b 

Cei interesati vor prezenta , dosar cu urmatoarele acte: 

-         cerere tip concurs 

- 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 

- -Constituţia României 

- -OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei; 

- -Legea nr.57/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice  

-  Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice  

2.Birou Transport Local,Taximetrie,Autorizatii Comerciale 

 

          - un post de consilier  ,clasa I,grad professional superior 

 Conditii de desfasurare a concursului: 

        -    data de desfasurare a concursului :  02.04.2020 ora 10.00- proba scrisa; 

        -    locul de desfasurare a concursului: sediul institutiei din Alexandria, strada      

        Dunarii   nr.139. 

   -    data pina la care se depun dosarele de inscriere 22.03.2020 

   -    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.479 din Codul Administrativ cu 

exceptia celor prevazute de art.1 alin.b 

Cei interesati vor prezenta , dosar cu urmatoarele acte: 

-         cerere tip concurs 

- 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 

- OUG.NR.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ 

- Constitutia Romaniei 

- OUG.nr..99/2000  privind comercializarea produselor si serviciilor de piata 

- Legea nr.38/2003 privind pransportul in tegim de taxi si regim de inchiriere 

3.Birou Achizitii Publice 

 

          - un post de consilier  Achizitii Publice  ,clasa I,grad professional principal 

 Conditii de desfasurare a concursului: 

        -    data de desfasurare a concursului :  02.04.2020 ora 10.00- proba scrisa; 

        -    locul de desfasurare a concursului: sediul institutiei din Alexandria, strada      

        Dunarii   nr.139. 

   -    data pina la care se depun dosarele de inscriere 22.03.2020 

   -    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.479 din Codul Administrativ cu 

exceptia celor prevazute de art.1 alin.b 

Cei interesati vor prezenta , dosar cu urmatoarele acte: 

-         cerere tip concurs 

- 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 

- OUG.nr..57/03.07.2019 privind Codul Administrativ 

- Constitutia Romaniei 

-           Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 

-           Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  

-           referitoare la  atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind    

-           achizițiile publice 

4.Directia Politia Locala  

 

          - doua postuei  de politist local ,clasa I,grad profesional principal 

          - un post de politist local ,clasa III,grad profesional principal 

 Conditii de desfasurare a concursului: 

        -    data de desfasurare a concursului :  02.04.2020 ora 10.00- proba scrisa; 

        -    locul de desfasurare a concursului: sediul institutiei din Alexandria, strada      

        Dunarii   nr.139. 

   -    data pina la care se depun dosarele de inscriere 22.03.2020 

   -    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.479 din Codul Administrativ cu 

exceptia celor prevazute de art.1 alin.b 



Cei interesati vor prezenta , dosar cu urmatoarele acte: 

-          cerere tip concurs   

- 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 

- OUG.NR.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ 

- Constitutia Romaniei 

- Legea nr.155/2010-a Politiei Locale 

-  H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

poliţiei locale, actualizată; 

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

ulterioare; 

 

 
 

                                                    PRIMAR                                                 

                                        VICTOR DRAGUSIN                                  

 

 

 
                                                                     

 

 

                                                                Compartiment Resurse Umane                                                                                

                                                    Cojoaca Mirela 
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