Alexandru Lăzău
Cetățenie: română
(+40) 0771676988
Data nașterii: 08/05/1971
Gen: Masculin
E-mail: viceprimar@primaria.tulca.ro
Adresă: Tulca, nr. 231, 417600 Tulca (România)

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
Viceprimar

Primăria Comunei Tulca [ 09/11/2020 – În curs ]
Localitatea: Tulca
Țara: România
Viceprimarul: îndruma şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor
contractuale; controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare
pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate; asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza
hotărârii consiliului local; exercită controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de
distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora; răspunde de inventarierea şi administrarea
bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat alcomunei sau al oraşului; organizează
evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice
centrale rezultatele acestor evidenţe; ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale
sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apădin raza comunei sau a oraşului,
precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari; poate
îndeplini şi atribuţiile de ofiţer de stare civilă.

Ambulanțier SAJ Bihor

Serviciul de Ambulanță Județean Bihor [ 07/11/2020 ]
Localitatea: Salonta
Țara: România
Ambulantierul executa imediat si prompt misiunea ce o primeste din dispozitia dispeceratului si medicului/
asistentului coordonator; se prezinta prompt la Dispecerat atunci cand este chemat; ajuta la transportul
efectiv al pacientului cu ajutorul dispozitivelor existente in ambulanta impreuna cu intreg echipajul; verifica
inainte de plecarea in teren buna functionare a aparatului de radio emisie-receptie; obligat sa fie
permanent pe receptie radio, sa anunte ora sosirii la caz, ora plecarii de la caz, ora ajungerii la spital, ora
plecarii de la spital, ora finalizarii cazului, ora intrarii in statie sau substatie pentru a fi consemnata in
programul Dispeceratului; dupa finalizarea cazului se indreapta catre substatia din care face parte sau alt
loc indicat de medicul / asistentul coordonator; daca la locul solicitarii bolnavul a decedat, pana la sosirea
ambulantei este obligat sa anunte medicul /asistentul coordonator din Dispecerat; nu are voie sa refuze
efectuarea unei solicitari; anunta orice dificultate in finalizarea cazurilor va fi anuntata medicului/
asistentului coordonator din dispecerat; etc.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
maistru

Liceul Teoretic Salonta
Adresă: Salonta, str. Republicii, nr. 92, 415500 Salonta (România)

COMPETENȚE LINGVISTICE
Limbă(i) maternă(e):
română
Altă limbă (Alte limbi):
engleză
COMPREHENSIUNE ORALĂ A2 CITIT A2 SCRIS A2
EXPRIMARE SCRISĂ A2 CONVERSAȚIE A2

COMPETENȚE DIGITALE
Microsoft Office (Excel PowerPoint Word) - nivel intermediar / Internet Explorer Edge Mozilla Google
Chrome / Buna Utilizare a PC / Buna cunoastere a sistemului de operare Windows

PERMIS DE CONDUCERE
Permis de conducere: AM
Permis de conducere: B
Permis de conducere: BE
Permis de conducere: C
Permis de conducere: CE

ACTIVITĂȚI SOCIALE ȘI POLITICE
consilier local
[ Comuna Tulca, 2016 – 2020 ]
Consilierii locali reprezintă rezidenții localității în consiliul local și exercită atribuții legislative locale;
examinează preocupările rezidenților și le răspund în mod adecvat și reprezintă totodată politicile și
programele partidului lor politic în consiliul local; comunică cu funcționarii guvernamentali pentru a se
asigura că orașul și ordinea sa de zi sunt reprezentate și supraveghează toate operațiunile care intră în
responsabilitatea consiliului local.

