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ROMÂNIA  

JUDEŢUL VRANCEA 
PRIMĂRIA COMUNEI MOVILIŢA 
Nr. 996/ 01.03.2017 
 

ANUNŢ 
 
Primăria comunei MOVILIŢA, judeţul Vrancea, organizează în datele de 05.04.2017 (ora 1000 - 

proba scrisă) şi 07.04.2017 (ora 1400 - proba interviu), examen de promovare în grad pentru două funcţii 
publice de poliţist local, clasa III, gradul profesional superior, la Compartimentul Poliţia Locală a comunei 
Moviliţa – din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei MOVILIŢA. 
 

Dosarele de înscriere la examen se vor depune până la data de 23.03.2017, ora 1400 la secretarul 
comisiei de concurs şi vor cuprinde următoarele: 
 copie carte de identitate 
 cerere (formular tip conform HG 611/04.06.2008 actualizată) de înscriere la examen; 
 adeverinţă eliberată de către Compartimentul Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul 

profesional din care se promovează; 
 copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani; 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 

1) Constitutia Romaniei; 
2) Codul Muncii; 
3) Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile publice; 
4) O.G NR.27/2002 privind regelementarea activitatii de solutionare a petitiilor; 
5) Legea 16/1996 privind  Legea Arhivelor Nationale; 
6) Ordonanta nr.33/2002 privind reglemetarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre 

autoritatile publice centrale si locale; 
7) Legea 215/2001-Legea administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare;  
8) Legea 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul functionarilor publici,republicata cu modificarile 

si completarile ulterioare;  
9) Legea 477/ 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din institutii si autoritati 

publice;  
10) Legea nr. 155/2010 – Legea poliţiei locale;  
11) Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a 

ordinii şi liniştii publice, republicată;  
12) Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
13) HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si functionare a politiei 

locale;  
14) -Legea 333/2003 privind paza obiectivelor,bunurilor, valorilor si protectia persoanelor; 

 
Pentru detalii suplimentare vă puteţi adresa secretarului comisiei de concurs → d-nei Cristian 

Claudia – consilier superior la Compartimentul Resurse Umane şi IT, din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Moviliţa. 

 
 
 

PRIMAR,                                                                          
      Cristian Corneliu                                                      

     SECRETAR, 
     Seciu C. Costel 


