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.       Anexa la anunţul nr .  

BIBLIOGRAFIE
privind susţinerea examenului de promovare în grad profesional

a funcţionarilor publici din cadrul Poliţiei Locale Slobozia
perioada de desfăşurare a examenului 25.07.2018-27.07.2018

-Constituția României, republicată;
  Publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003;
-Legea  nr.  188  din  8  decembrie  1999,  republicata,  privind  Statutul  funcţionarilor

publici;
Publicată în Monitoril Oficial nr. 365 din 29 mai 2007;
-  Legea  nr.  7  din  18  februarie  2004,  republicata,  privind  Codul  de  conduită  a
funcţionarilor publici;  
Publicata in Monitorul Oficial nr.525 din 02 august.2007;
-Legea nr. 155 din 12 iulie 2010, republicata, Legea poliţiei locale;
Publicată în: Monitorul Oficial nr. 339 din 8 mai 2014 ;
-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. 17 din  2 aprilie 1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor,Cap.III –
Uzul de armă;
Publicată în: Monitorul Oficial nr. 74 din 11 aprilie 1996;
-  Legea nr.  61 din 27 septembrie  1991,  republicata,  pentru sancţionarea  faptelor de
încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii  şi liniştii publice;
Publicată în Monitoril Oficial nr. 96 din 7 februarie 2014;
-Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,

actualizată  până la  30 august 2014; 
Publicată în Monitoril Oficial nr. 410 din 25 iulie 2001;            
- OUG nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice ( oprire,
staţionare,  acces  interzis,  pietoni,  biciclişti,  masa maximă totala autorizată  peste 3,5
tone)
 Republicată în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea I, nr. 670 din 03 august 2006;
- HG nr. 1391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare al
OUG nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
Publicată în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea I, nr.876 din 26 octombrie 2006.

Întocmit,
Şef serviciu, Nedelcu Valentin
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