
                                     

                         

ANUNŢ

Poliţia Locală Slobozia organizează examen de promovare în clasă a funcţionarilor publici care au 
absolvit  o  formă  de  învăţământ  superior,  în  specialitatea  în  care  îşi  desfăşoară  activitatea.

            Desfăşurarea examenului:
Proba scrisă  şi interviul vor avea loc în data de 25.08.2020, ora 10,00  la sediul Poliţiei Locale 
Slobozia, str. Răzoare, nr. 3,  Slobozia. 

Pe baza  propunerii Directorului executiv adjunct se stabileşte următoarea bibliografie: 
-Constituția României, republicată;
  Publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003;
-OG nr. 57/2019 din 03 iulie 2019 - privind Codul administrativ – Partea a VI –a, Titlul I –
Dispoziții generale și Titlul II –Statutul funcționarilor publici ;
Publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie  2019;
-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, republicată,
Publicată în Monitorul Oficial nr. 125 din 18 februarie 2020;
-Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, text

în vigoare cu data de 12 august 2019; 
Publicată în Monitorul 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,
Text în vigoare începând cu 27 mai 2020;
- 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 (oprire, staţionare, acces
interzis, pietoni, biciclişti, masa maximă totala autorizată peste 3,5 tone),
Text in vigoare începând cu data de 28 mai 2020.

Relaţii  suplimentare  la  Compartimentul   Financiar,  Contabil,  Salarizare,  Resurse  Umane,  
reprezentant resurse umane – Stan Ioana, telefon 0243/233771, interior 25.

DIRECTOR EXECUTIV,             Comp. Financiar, Contabil, Salarizare, Resurse Umane,
        Ing. ABAZA LAURENȚIU    Consilier,  STAN IOANA       


