Instituție : PRIMĂRIA COMUNEI ȚIGĂNEȚTI, JUDEȚUL TELEORMAN

Titlu concurs : CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE
Funcția publică (ID, denumire, clasă, grad profesional)
- (compartiment/birou/serviciu/direcție/direcție generală) :

ID 549590 POLIȚIST LOCAL, CLASA III, GRAD PROFESIONAL ASISTENT,
COMPARTIMENT POLIȚIE LOCALĂ ȘI PAZĂ

Data probă suplimentară :

NU

Tip probă suplimentară și nivel :
- Probă IT

Nu

- Probă limba straină
- Alte probe suplimentare

Data probă scrisă :

NU

Nu

NU
14.06.2022

Ora probă scrisă :

10.00

Condiții de participare (studii, vechimea în specialitatea studiilor, alte condiții specifice):
*

• are cetăţenia română şi domiciliul în România
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit
• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi
• are capacitate deplină de exerciţiu• are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată
pe bază de examen medical de specialitate
Bibliografia/
tematica:
**
• are studii liceale
absolvite
cu diplomă, respectiv studii medii liceale, finalizate cu , cu
1.
Constituţia
României,
diplomă de bacalaureatrepublicată;
2.Titlul
I şi II
ale părţii a VI-a
din săvârşirea
Ordonanţa de
urgenţă
a Guvernului
57/2019, contra
cu modificările
• nu a fost
condamnată
pentru
unei
infracţiuni
contra nr.
umanităţii,
statului
şi
completările
ulterioare;
sau
contra autorităţii,
infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată,
• nu
a fost destituită
dintr-o funcţie
publică sau nu i-a încetat contractul individual de
cu
modificările
şi completările
ulterioare.
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
• nu aÎndesfăşurat
de poliţie
politică,
astfeldomeniului
cum este definită
prin
lege
Notă:
continuare activitate
se va înscrie
bibliografia/
tematica
specific de
activitate.
• are vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de executie,
1.LEGEA
minim 1 anPOLIȚIEI LOCALE NR. 155/2010 MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ;
2.O.G. NR. 2/2001, PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL CONTRAVENȚIILOR,
MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ;
3.O.G. NR. 27/2002 PRIVIND REGLEMENTAREA ACTIVITĂȚII DE SOLUȚIONARE A
PETIȚIILOR, MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ;
4.LEGEA NR. 61/1991 PENTRU SANCȚIONAREA FAPTELOR DE INCĂLCARE A
UNOR NORME DE CONVIEȚUIRE SOCIALĂ, A ORDINII ȘI LINIȘTII PUBLICE
REPUBLICATĂ (5) ȘI MODIFICATĂ;

Bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării
concursului se afișează pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare, la secțiunea
special creată în acest scop.
* Condiţiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din clasele I şi a
II-a se stabilesc în conformitate cu nomenclatoarele domeniilor şi specializărilor din învăţământul universitar de
lungă durată şi scurtă durată, respectiv nomenclatoarele domeniilor de studii universitare de licenţă şi
specializărilor şi programelor de studii din cadrul acestora.
**Bibliografie obligatorie stabilită conform art. 22 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Loc de desfășurare concurs :

SEDIUL PRIMĂRIEI ȚIGĂNEȘTI, STRADA DUNĂRII, NR. 167
Observații concurs :
Locul, data publicării
anunțului și perioada de
depunere a dosarelor
Persoana de contact
- Nume și prenume
- Funcția publică deținută
- Telefon și fax
- e-mail

-ANUNȚUL VA FI PUBLICAT LA DATA DE 11.05.2022;
-DOSARELE SE DEPUN ÎN PERIOADA 11.05.2022-31.05.2022,
LA SEDIUL PRIMĂRIEI ȚIGĂNEȘTI, STRADA DUNĂRII, NR.
167;
-02,06,2022-08,06,2022 SELECȚIE DOSARE
-09,06,2022-10,06,2022 REZOLVARE CONTESTAȚII
-BRÎNCEANU FLORICA
-INSPECTOR
-0247330001/0247330339
-florica_brinceanu@yahoo.com

