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                                                                                                 ANUNŢ 

In temeiul prevederilor art.65 din Legea nr.140/2010 privind modificarea  Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici cu modificarile ulterioare, ale H.G. nr.1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici,. Legea 155/2010 al politiei locale. 

Prin prezenta vă informăm   cu  privire la demararea  procedurii de organizare şi desfăşurarea examenului  de ocuparea 

unor funcţii publice de execuţie din structura aparatului de specialitate al primarului –compartimentul Politie Locală, in 

zilele de  de 23-29 decembrie 2014. 

-          Poliţist local clasa I,  grad profesional principal  
-          Poliţist local clasa III,  grad profesional asistent 
-          Poliţist local clasa III,  grad profesional superior 

                                                                   CONDITII DE PARTICIPARE  

 1.  Politist local - clasa I , grad principal 

Condiţii generale : 

-     candidatul  îndeplineste condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată în Monitorul Oficial al României  Partea I, sr.365/29.05.2007. 
Condiţii specifice; 

- studii universitare tehnice, economice sau juridice de lungă  durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă 

-  minim 5 ani vechime in specialitatea studiilor absolvite  necesare ocuparii functiei publice 
-  cunoştinţe de operare pe calculator, Word, Excel,  poşta electronică, internet. 
-permis de conducere categoria B. 

-constituie avantaj cunoasterea limbii maghiare, in conformitate art. 19, art. 76 alin. 2 si 3, din Legea nr. 215/2001, art. 2, 

art. 8 din H.G. nr. 1206/2001 

 2. Poliţist local clasa III,  grad profesional asistent  

Condiţii generale : 
-          candidatul  îndeplineste condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României  Partea I, sr.365/29.05.2007. 

Condiţii specifice; 

 Studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
 Vechime: minimum 1 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; 
 Permis de conducere categoria B. 
 Cunoştinţe de operare pe calculator, Word, Excel,  poşta electronică, internet. 
 Constituie avantaj cunoasterea limbii maghiare, in conformitate art. 19, art. 76 alin. 2 si 3, din Legea nr. 

215/2001, art. 2, art. 8 din H.G. nr. 1206/2001 
 Constituie avantaj detinerea permisului de conducere categoria C. 

 



 

 3. Poliţist local clasa III,  grad profesional superior 

Condiţii generale : 

-          candidatul  îndeplineste condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată în Monitorul Oficial al României  Partea I, sr.365/29.05.2007. 

Condiţii specifice; 

 Studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
 Vechime: minimum 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; 
 Permis de conducere categoria B. 
 Cunoştinţe de operare pe calculator, Word, Excel,  poşta electronică, internet. 
 Constituie avantaj cunoasterea limbii maghiare, in conformitate art. 19, art. 76 alin. 2 si 3, din Legea nr. 

215/2001, art. 2, art. 8 din H.G. nr. 1206/2001 
 Constituie avantaj detinerea permisului de conducere categoria C. 

                       In vederea participarii la concurs, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului, 

candidatii depun la secretariatul comisiei de concurs dosarul de concurs, care va contine in mod obligatoriu: 

 

a) copia actului de identitate; 

b) formularul de inscriere tipizat 

c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari; 

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

dupa caz, in specialitate; 

e) cazierul judiciar; 

f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare; 

g) copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, 

recomandarea de la ultimul loc de munca; 

h) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de 

politie politica.     

                                                                     B I B L I O G R A F I E 

1. Legea nr. 155/2010 – Legea poliţiei locale; 

2. H.G .nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale; 

3. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, modificată şi completată prin Legea nr.50/2007; 

5. Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală – cap. I, II si III; 

6. Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii 

publice, republicată; 

7. Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor – art.7, art.14, art.15, art.62 si de la art.2 I la art.2 VI – cu 

modificările şi completările ulterioare; 

9. Legea nr.17/1996 – art.46-52 (uzul de armă); 

10. Codul penal: art.15 – Infracţiunea; art.253 – Distrugerea; art.257 – Ultrajul; art.371 – Ultrajul şi tulburarea ordinii şi 

liniştii publice; art.198 – Încăierarea;  

Publicitatea   se va asigura de către Consiliul local Bălăuşeri prin  publicarea anunţului in Monitorul Oficial, a condiţiilor 

de desfăşurare, a bibliografiei, prin afişarea la sediu, si pe website-ul primăriei www.balauseri.ro cu cel puţin 20 zile 

înainte de data organizării concursului. 

                                                                                             PRIMAR  

                                                                                        Sagyebo Istvan 

http://www.balauseri.ro/

