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ANUNT
Pof itia Locala a Municipiului Craiova organizeaza, in perioada 28 - 31.08.2077concurs de recrutare
pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta, de politist local, clasa l, gradul profesional debutant in
cadrul Biroului disciplina in constructii, afisaj stradal si protectia mediului

Concursul va avea loc la sediul institutiei din strada Dr. Dimitrie Gerota nn 22si va consta in:

-

proba scrisa care se va desfasura la data de28.08.2017, ora 10,
interviu care se va desfasura la data de 3'1 .08.2017, incepand cu ora 10.

Dosarele de inscriere la concurs, se pot depune in termen de 20 de zile, de la data publicarii in Monitorul Oficial,
partea a lll-a, la sediul Politiei Locale a Municipiului Craiova, strada Dr. Dimitrie Gerota nr.22.Dosarul de inscriere la
concurs, trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificata si
completata de H.G. nr.117312O08.

Conditiile de participare la concurs:
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare.
pentru functia de politist local. clasa l. qradul orofesional debutant
conditiile de studii:
studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata,
absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniile stlinte ingineresti*, ramura de stiinta:
Inginerie civila, domeniul de studii universitare: lnginerie civila si instalatii, domeniul de licenta:
Inginerie civila specializarea'. Constructii civile industriale si agricole, Cai ferate drumuri si

poduri,Constructii si fortificatii, Amenajari si constructii hidrotehnice, Constructii miniere,
lnginerie civila, lnginerie urbana si dezvoltare rurala, conform fisei postului.
Dosarul de inscriere:
Pentru concursul de recrutare functii publice de executie, dosarul va cuprinde urmatoarele documente, conform
prevederilor art.49 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea
carierei functionarilor publici, modificata si completata de H.G. nr.117312008:
. copia actului de identitate;
. formularul de inscriere, conform anexei nr. 3 la HG 611/2008, modificata;
. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
. copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in
specialitate - numar pagini;
. cazierul judiciar (acesta poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere, cu obligatia de a completa
dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai taziu
de 5 zile lucratoare, de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sub actiunea
neemiterii actului administrativ de numire).
. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare; eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii
concursului. de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; adeverinta
care sa ateste starea de sanatate, contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia,
in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
. declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie
politica.
Copiile de pe actele prevazute mai sus, se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru
conformitatea cu originalul, de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.
Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatiilor prin secretarul comisiei de concurs, din cadrul
autoritatii sau institutiei publice organizatorice a concursului.

Bibliografie:
1. Legea nr. 155 din '12 iulie 2010 (**republicata**) (*actualizata*) a politiei locale

2. Hotararea nr.1332din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de functionare a politiei locale
3. Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicata**) (**actualizata**) privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

4. Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Leqii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
5. Legea nr. 350 din 6 iunie 2001(- actualizata*) privind amenajarea teritoriului si urbanismul

6. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 (**republicata**) (*actualizata*) privind statutul functionarilor publici
7. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (.republicata*) privind codul de conduita a functionarilor publici
8. Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicata*) pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de
convietuire sociala, a ordinii si linistii publice
9. Ordonanta nr. 2 din 12 iulie 2001 (.actualizata*) privind regimul juridic al contraventiilor
10. Legea nr. 185 din 25 iunie 2013 privind amplasarea gi autorizarea mijloacelor publicitare
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