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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 28.10.2014 -30.10.2014 examen pentru 

PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL PRINCIPAL –  polițist local , clasa I – Serviciul baza de date, 

dispecerat și evidența persoanelor și consilier, clasa I - Compartimentul juridic și relații publice, comunicare. 
 
Bibliografie polițist local , clasa I – Serviciul baza de date, dispecerat și evidența persoanelor: 

- 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, legea administraţiei publice locale, republicată, 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 60/1991, republicată, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.C.L. nr. 212/2005 – privind buna gospodărire a Municipiului Turda, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, Monitorul Oficial nr. 

84/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Decizia nr. 132/2011 privind condiţiile prelucrării codului numeric personal şi a altor date cu caracter 

personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală , Monitorul Oficial nr. 929/2011. 

 

Bibliografie consilier , clasa I – Compartimentul juridic și relații publice, comunicare: 

- 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, legea administraţiei publice locale, republicată, 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 60/1991, republicată, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 



- H.C.L. nr. 212/2005 – privind buna gospodărire a Municipiului Turda, cu modificările și completările 

ulterioare. 

- Constituţia României, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;  

- Hotărârea nr. 123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001. 

 

 

Examenul de promovare se va desfășura la sediul Serviciului Public Poliția Locală Turda, str. 

Tinerutului nr. 6 în  28.10.2014 orele 10.00 proba scrisă și 30.10.2014, orele 10.00 interviul.  

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

până la data de 14.10.2014 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 
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