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ANUNŢ
Poliţia Locală Slobozia organizează concurs pentru promovarea în funcţia publică de
conducere vacantă de şef serviciu, grad II - Serviciul Ordine Publică şi Control.
Pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
a) Condiţii generale de participare la concurs:
a) să fie absolvent de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice,
management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
b) să fie numit într-o funcţie publică din clasa I;
c) să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului;
d) să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (6), lit”a” din Legea 188/1999, şi anume: 2
ani minim vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
e) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.
b) Condiţii specifice de participare la concurs:
a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul tehnic,juridic, economic,
administrativ sau institutii ale M.A.I;
b) masterat sau postuniversitare in domeniul administratiei publice, management, tehnic, juridic;
c) 5 ani experienţă în Poliţia Locală (Comunitară) sau în structurile teritoriale ale Poliţiei
Române ori Jandarmeriei;
d) cunostinţe operare calculator –nivel avansat.
Depunerea dosarelor pentru înscriere la concurs se va face până la data de 01.08.2011, la sediul
Poliţiei Locale Slobozia şi vor conţine:
Conţinutul dosarului :
a) formularul de înscriere ;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice,
management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
e) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după
caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) cazierul administrativ.
Concursul va avea loc în data de 12.08.2011, ora 10.00 – proba scrisă şi în data de 16.08.2011interviul, ora 13.00, la sediul Poliţiei Locale Slobozia.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0243 /233771, interior 25.
Director executiv,
Ing. Abaza Laurenţiu

Compartiment Financiar, Salarizare, Resurse Umane,
Consilier, Stan Ioana
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pentru concursul organizat în vederea promovării în funcţia publică de conducere
vacantă de şef serviciu, grad II - Serviciul Ordine Publică şi Control al Poliţiei
Locale Slobozia
-Legea nr. 155/12 iunie 2010 Legea poliţiei locale;
Publicată în: Monitorul Oficial nr. 488 din 15 iulie 2010
-Hotărârea Guvernului nr. 1332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea
Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale ;
Publicată în: Monitorul Oficial nr. 882 din 29 decembrie 2010
- Legea nr. 61/1991 din 27/09/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare
a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată;
Publicată în Monitoril Oficial nr. 387/18.08.2000;
-Legea nr. 12/1990 din 6/08/1990 privind protecţia populaţiei împotriva unor
activităţi comerciale ilicite, republicată;
Publicată în Monitoril Oficial nr. 133/20.06.1991;
-Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 din 12/iulie 2001 privind regimul juridic
al contravenţiilor, actualizată până la 27/04/2007;
-Legea nr. 188/1999 din 08/12/1999 privind Statutul funcţionarilor publici ,
republicată;
-Legea nr. 215/2001- Legea administratiei publice locale, republicată;
Publicată în Monitorul Oficial nr. 123 din 20.02.2007;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,
republicată;
Publicata in Monitorul Oficial nr.525 din 02.08.2004;
- O.U.G nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
- H.G.R nr. 661/2001 privind certificatul de producător;
- H.G.R nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii
de piaţă în unele zone publice;
- OG 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate
ale cetăţenilor români.
- Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor.
Director executiv,
Ing. Laurenţiu Abaza

