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Polilia Locale Slobozia organizeazi examen pentru promovarea in grad profesional a

funclionarilor publici din cadrul institu{ier.
Conditii:
Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui

delinut, funclionarul public trebuie sA indeplineasce cumulativ urmdtoarele condiliil
sd aibd cel pulin 3 ani vechime in gradul profesional al funcliei publice din care

promoveazi;
sd fi obtinut oel pufin calificatiwl ,,bine" la evaluarea anualA a performanlelor
individuale in ultimii 2 ani calendaristici;
sd nu aibd in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiaa.

Continutul dosarului:
a) adeverinla eliberatd de compartimentul de resurse umane in vederea atestdrii vechimii in

gradul profesional din care se promoveazd:
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanlelor profesionale individuale din ultimii 2

ani;
c) formularul de inscriere la examen.
Examenul va avea loc in data dd 16.05.2016, ora 10,00 - proba scrisi $i in data de

18.05.2016,ora 11,00- interviul, la sediul operativ al Poliliei Locale Slobozia, str. RAzoare, nr.3,
Slobozia.

Depunerea dosarelor de inscriere la examen se va face in perioada 15.04.2016 - 04.05.2016,
la secretariatul Politiei Locale Slobozia.

a)

o)

c)

Direator executiv, Salarizare,
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BIBLIOGRAFIE

privind susfinerea examenului de promovsre in grad profesional pe semestrul I/2016
a funclionarilor publici din cadrul Poliliei Locale Slobozia

perioada de desfiturare a examenului 16,05.2016-18.05.2016

-Legea nr. 155 din 12 iulie 2010, republicata, Legea polifiei locale;
Publicatd inr Monitorul Oficial nr. 399 din 8 mai 2014 ;

-Hotirerea Guvernului nr. 1332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea
Regulamentului - cadru de organizare qi functionare a politiei Iocale ;

Publicata in: Monitorul Oficial nr. 882 din 29 decembrie 2010;

-Legea nr. 17 din 2 aprilie 1996 privind regimul armelor de foc qi al munifiilor,Cap.Ill -
Uzul de armi;

Publicata in: Monitorul Oficial nr. 74 din 11 aDrilie 19961

- Legea nr.61 din 27 septembrie 1991, republicata' pentru sanclionarea faptelor de

incilcare a unor norme de convietuire sociali, a ordinii qi liniEtii publice;
Publicate in Monitoril Oficial nr. 96 din 7 februarie 2014;
-Ordonanta Guvernului nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor'

actualizati pane h 30 august 2014;
Publicate in Monitoril Oficial nr. 410 din 25 iulie 2001;
-Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999, republicata, priYind Statutulfuncfionarilor publici;
Publicatd in Monitoril Oficial nr. 365 din 29 mai 2007;

- Legea nr.7 din 18 februarie 2004, republicata, privind Codul de conduiti a

funclionarilor publici;
Publicata in Monitorul Oficial nr.525 din 02 august 2004;

- OUG nr,195 din l2 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice ( oprire,
stafionare, acces interzis, pietoni, biciclitti, masa maximi totala autorizatl peste 3,5 tone)
Republicata in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I, nr. 670 din 03 august 2006;

- HG nr. 1391 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare al OUG
nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice
Pubiicata in Monitorul Oficial al Romdniei. Partea I. nr.876 din 26 octombrie 2006.
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