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ANUNȚ

În conformitate cu prevederile art. 146 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare
SERVICIUL PUBLIC POLIȚIA LOCALĂ TURDA cu sediul în Turda P-ța Romană nr. 39,
ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CLASĂ, în 22.08.2014, pentru funcționarii
publici încadrați pe funcții publice clasa III, care au absolvit o formă de învăţământ superior de lungă
durată, studii universitare de licenţă sau o formă de învăţământ superior de scurtă durată, în
specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea.
Condiții de participare la examenul de promovare în clasă:
- îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 1 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea
examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici nr. 1932/2009, respectiv: să fi absolvit o
formă de învățământ superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau considerată de
autoritatea ori instituţia publică ca fiind utilă pentru desfăşurarea activităţii.

Condiții de desfășurare a examenului de promovare în clasă:
Examenul de promovare în clasă constă în:
- Verificarea existenței cererii de înscriere la examenul de promovare în clasă aprobate de directorul
executiv;
- Proba scrisă;
- Interviul.
Comisia de examen va verifica îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 1 din Regulamentul privind
organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici nr. 1932/2009,
în data de 19.08.2014.
Proba scrisă va fi susținută în data de 22.08.201 ora 08,00 la sediul din Turda, str. Tineretului nr. 6, de
către candidații care au fost admiși de către comisia de examen, în urma verificării condițiilor prevăzute
la art.1 alin.(1) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă
a funcționarilor publici nr. 1932/2009.
Proba de interviu va fi susținută în data de 22.07.2014 ora 12.00 de către candidații care au fost
declarați admiși la proba scrisă.
Documente care se depun pentru înscriere:
diploma de absolvire sau după caz adeverința care să ateste absolvirea unei forme de învățământ
superior de lungă durată, de scurtă durată sau a studiilor univesitare de licență;

cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă se depune până în data de 18.08.2014 ora
15.00 la sediul Serviciului Public Poliția Locală Turda, P-ța Romană nr. 39 - Serviciul Financiar –
Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice.
Bibliografie:
-

Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea 7/2004, Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
Legea 215/2001, republicată, legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea 155/2010, legea poliției locale, republicată;
HGR 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei
locale;
Legea 61/1991, republicată, privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
OGR 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,
republicată;
Legea 295/2004, privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată;
Legea 60/1991, republicată, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;
Legea 92/2007 – Legea serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
Constituția României, republicată;

OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată.
Prezentul anunț se va afișa la sediul și pe site-ul instituției.
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