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 Având în vedere prevederile Hotărârile Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările ulterioare, 

Ținând cont de prevederile art.65, alin.(2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

 ”(2) Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior 

celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției pblice din care promovează; 

b) să fi obținut cel puțin calificativul bine la evaluarea anuală a performanțelorindividuale în ultimii 2 

ani calendaristici; 

c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.” 

 

Serviciul Public Poliția Locală Turda organizează, în perioada 26.06.2014 -27.06.2014 examen pentru 

PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL PRINCIPAL –  polițist local , clasa I – Serviciul disciplina în 

construcții, protecția mediului și control comercial. 

 

Bibliografie: 
- Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011, republicată, privind regimul deşeurilor; 

- Legea nr. 515 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind 

gospodărirea localitaților urbane și rurale; 

- HCL 212/2005 privind buna gospodarire a municipiului Turda ( modificata si completata cu HCL 

150/2006 și HCL 152/2010 și HCL 200/2010); 

- Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, Monitorul Oficial nr. 123/2007, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor- Monitorul Oficial nr. 

410/2001, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanta 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor; 

- Legea 155/2010 - Legea politiei locale; 

- Hotărârea Guvenului. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului- cadru de organizare și 

funcționare a poliției locale, Monitorul Oficial nr. 882/2010; 

- Legea 188/1999   privind Statutul funcționarilor publici, republicată, Monitorul Oficial nr. 365/2007, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată, Monitorul Oficial 

nr.525/2007. 

 

Examenul de promovare se va desfășura la sediul Serviciului Public Poliția Locală Turda în  26.06.2014 

orele 11,00 proba scrisă și 27.06.2014, orele 09,00 interviul.  

Dosarul de concurs se va depune de către candidați la sediul instituției, în Turda, P-ța Romană nr. 39, 

până la data de 16.06.2014 orele 15.00 și va conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.127 din HG 

611/2008, cu completările și modificările ulterioare: 

- adeverință eliberată de compartimentul resurse umane care să ateste vechimea în gradul profesional 

din care se promovează; 

- copii după rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale din ultimii 2 ani; 

- formularul de inscriere. 

 Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane, 

telefon 0264-317303. 

 

 

     Director executiv 

          Dardai Emil 


