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         SERVICIUL PUBLIC POLIȚIA LOCALĂ TURDA 

ORGANIZEAZĂ EXAMEN PROMOVARE ÎN CLASĂ 

PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI ÎN DATA DE 23.05.2022 ORA 11:00 

 

 

Condiții de participare: 

– dobândirea, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, unei diplome de studii de nivel 

superior, în specialitatea în care își deșfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru 

desfășurarea activității de căttre conducătorul autorității sau instituției publice; 

– să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată. 

 

Acte necesare la dosar: 

a) cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă aprobată de conducătorul insituției publice; 

b) diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un 

domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei 

publice; 

c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare 

a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune 

disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condiţiile legii. 

 

Toate copiile vor fi însoţite şi de actele originale pentru conformitate sau se vor legaliza. 

Dosarele se depun la sediul Serviciului Public Poliţia Locală Turda în termen de 5 zile de la data 

afișării anunțului, cf art. 145 din HG 611/2008. 

Bibliografia: 
Legea nr.155/2010, legea poliției locale, republicată; 

HGR 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei 

locale; 

Legea nr. 61/1991, republicată, privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 

convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Legea nr. 60/1991, republicată, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

H.C.L. nr. 199/2019, privind buna gospodărire a Municipiului Turda, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

H.C.L 338/2016 privind aprobarea Regulamentului și tarifelor pentru eliberarea și folosirea 

autorizației de acces tonaj privind stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă 

autorizată de peste 3,5 tone, pe străzile municipiului Turda, cu modificările și completările 

ulterioare; 

REGULAMENT (UE) nr. 679 /2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date - art. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

Afișat azi 06.05.2022, la sediul și pe site-ul Servicului Public Poliţia Locala Turda. 

 


