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ANUNŢ CONCURS 
 

Primăria Oraşului Ghimbav, cu sediul în Ghimbav, str. Lungă nr. 69, judeţul Braşov 

organizează în data de 09.12.2014, ora 10
00 

–proba scrisă şi 11.12.2014 - interviul, concurs de 

recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante: 

 1) Poliţist local, clasa III, grad profesional asistent la compartimentul ordine şi linişte 

publică şi paza bunurilor 

 Condiţii de participare: 
 - studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat 

 - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 6 luni. 

 2) Poliţist local, clasa III, grad profesional superior la compartimentul circulaţie pe 

drumurile publice  

 Condiţii de participare: 
 - studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat 

 - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani. 

 3) Poliţist local , clasa I, gradul profesional asistent la compartimentul disciplină în 

construcţii, afişaj stradal şi evidenţa persoanei 

 Condiţii de participare: 

 -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul construcţii, arhitectură 

  -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an. 

  

 Pentru participarea la concurs în vederea ocupării acestor posturi candidaţii trebuie să 

îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată ,cu modificările şi completările ulterioare. 

 În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în 

Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidaţii depun dosarul de concurs, care va 

conţine în mod obligatoriu: 

 a) formularul de înscriere; 

    b) copia actului de identitate; 

    c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 

    d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, 

după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 

    e) cazierul judiciar; 

    f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile 

sanitare abilitate; 

    g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de 

poliţie politică. 
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BIBLIOGRAFIA 

Pentru concursul de recrutare ce se va organiza  

pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de 

poliţist local, cls III, gr. asistent 

( comp. ordine şi linişte publică şi paza bunurilor) 

 

 

 

1. Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi 

actualizată; 

2. Legea nr. 7/2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 

3. Legea nr.155/2010- poliţiei locale, republicată şi actualizată   

4. HG nr. 1332/ 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si 

funcţionare a poliţiei locale 

5. Legea nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor, republicată şi actualizată 

6. OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată 

7. OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, actualizată, Cap. 

III şi V 
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BIBLIOGRAFIA 

Pentru concursul de recrutare ce se va organiza  

pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de 

poliţist local, cls III, gr. superior 

( comp. circulaţie pe drumurile publice) 

 

 

 

1. Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi 

actualizată; 

2. Legea nr. 7/2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 

3. Legea nr.155/2010- poliţiei locale, republicată şi actualizată   

4. HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si 

funcţionare a poliţiei locale 

5. OUG nr. 195 /2002  privind circulaţia pe drumurile publice, republicată şi 

actualizată Cap. I, IV, V, VI, VII.  

6. OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată 

7. OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, actualizată, Cap. 

III şi V. 
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BIBLIOGRAFIA 

Pentru concursul de recrutare ce se va organiza  

pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de 

poliţist local, cls I, gr. asistent 

( comp. disciplină în construcţii, afişaj stradal şi evidenţa persoanei) 

 

 

 

1. Legea nr. 215/2001 – privind Administraţia Publică Locală, republicată şi 

actualizată; 

2. Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi 

actualizată; 

3. Legea nr. 7/2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 

4. Legea nr.155/2010- poliţiei locale, republicată şi actualizată; 

5. HG nr. 1332/ 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si 

funcţionare a poliţiei locale; 

6. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată şi actualizată; 

7. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, actualizată; 

8. Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

9. OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată. 
 

 

 

  
 

 

 

  
 

   


