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  Primaria comunei Poiana Mare, organizeaza concurs de recrutare pentru functia publica de conducere vacanta de sef birou , 
clasa I , din cadrul Biroului ,,Politie locala " astfel: 

      Data concurs: 12.12.2018 -proba scrisa 

                             14.12.2018 -proba interviu 

Condiții de participare: 

1.Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea 
nr.188/1999 (R,A) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare . 

2.Condiții de vechime și studii: 
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă in specialitatea ,,drept" sau ,,administratie publica" si studii  de masterat sau postuniversitare 
– minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; 

3. Condiții specifice : 
– candidatii au obţinut avizul psihologic în vederea angajării în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru 
poliţist local/conducător auto/port armă. 

 In conditiile art 26 alin 1 coroborat cu art 31 alin 1, alin. 2,lit.d si alin 3 din HG 611/2008 cu modificarile ulterioare, propunerile 
pentru membri in comisia de concurs respectiv comisis de solutionare a contestatiilor sunt: 

Dosarele candidaţilor vor fi preluate  de către secretariatul Primariei comunei Poiana Mare la sediul instituției din comuna Poiana Mare, 
strada Independentei nr. 8-10, judetul Dolj, in perioada 09.11.2018-28.11.2018 între orele 8°°-14°°. 

Selectia dosarelor va avea loc in data de 03.12.2018. 

Bibliografie: 

Constitutia Romaniei 
Legea nr. 188/1999 Statutul funcţionarilor publici – republicată , actualizată; 
Legea nr. 7/2004 Codul de conduită a funcţionarilor publici – republicată 
Legea nr. 155/2010 a Poliţiei locale (republicată,actualizată); 
H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale; 
CAP. I Dispoziţii generale 
CAP. II Organizarea poliţiei locale şi categorii de funcţionari publici 
CAP. III Selecţionarea, pregătirea şi numirea personalului poliţiei locale 
CAP. IV Atribuţiile personalului poliţiei locale art. 23-art 33 
CAP. VI Mijloacele din dotare 
CAP. VII Drepturile şi recompensele care se pot acorda poliţiştilor locali 
O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor ( actualizată); 
Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice(republicată). 
Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor(republicată) art.1-art.4, art.31-art.33 
 Legea nr.17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor cu modificările ulterioare, art.46-art.52 -uzul de armă. 
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primariei comunei Poiana Mare sau la telefon 0251235048. 

 In acest sens va solicitam avizul institutiei dumneavoastra si desemnarea reprezentantilor Agentiei in comisiile de concurs respectiv de 
solutionare a contestatiilor. 
 
  



 


