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. ANUNŢ

Poliţia  Locală  Slobozia  organizează  examenul  pentru  promovarea  în  gradul  profesioanal
imediat superior celui deținut de funcţionarul public de execuție care îndeplinește condițiile pentru
promovare, conform art. 479 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.

 
Condiții specifice
Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior

celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani 
de activitate;
c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Conţinutul dosarului  :  
 a) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul
profesional din care se promovează;
 b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în
care funcționarul public s-a aflat în activitate;
 c) formularul de înscriere la examen.

Proba scrisă a examenului va avea loc la sediul Poliției Locale Slobozia, str. Răzoare, nr. 3, în
data de 15.12.2020, ora 10,00, iar data și ora susținerii interviului se vor afișa odată cu rezultatul
probei scrise.

 
În conformitate cu prevederile art. 127 din H.G.  nr. 611/2008 cu modificările și completările

ulterioare, dosarul de examen se va depune până la data de 25.11.2020( inclusiv).
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0243/233771, interior 25.

         Pe baza propunerii Șefului Serviciului Ordine Publică și Control se stabilește următoarea
bibliografie:

-Constituția României, republicată;
  Publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003;
-OUG nr. 57/2019 din 03 iulie 2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și
completările  ulterioare,  -  Partea  a  VI-a,  Titlul  I  -  Dispoziții  generale  și  Titlul  II  –
Statutul funcționarilor publici;
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Publicată  în  Monitorul  Oficial  nr.  555 din 5 iulie   2019,  cu modificările  și  completările
ulterioare;
-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 Monitorul 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 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 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  (oprire,
staţionare,  acces  interzis,  pietoni,  biciclişti,  masa  maximă totala  autorizată  peste  3,5
tone),
Publicată în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea I, nr.876 din 26 octombrie 2006.
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