
Nr.12647 din 1 9.04. 2017

ANUNT

POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI CRAIOVA ,organizeaza examen de promovare in
gradul profesional in perioada23.05.2017 - 26.05.2017.

Proba scrisa si interviul se vor desfasura la sediul institutiei din str.Dr.Dimitrie
Gerota,nr.22,incepind cu ora 1 0,00.

Conditiile de participare sunt:
- sd aibd cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al funcliei publice din care

promoveazd;
- sd fi oblinut cel pulin calificativul "blne" la evaluarea anuald a performanlelor individuale

in ultimii 2 ani calendaristici;
- sd nu aibi in cazierul administrativ o sanctiune disciplinard neradiati .

Bibliografia:
1. LEGE nr. 188 din B decembrie 1999 (**republicatd**)(*actualizatd.) privind Statutul

fu nclio nari lor pu bl ici*)
2. LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicatd.) privind Codul de conduiti a functionarlor
publici.)
3. LEGE nr. 155 din 12 iulie 2010 poliliei locale
4. HOTARARE nr. 1.332 din 23 decembrie 20lO privind aprobarea Regulamentului-cadru
de organizare gi funclionare a poliliei locale
5. LEGE nr. 61 din 27 septembrie 199'1 (*republicatd*) pentru sanctionarea faptelor de
incdlcare a unor norme de convieluire sociald, a ordinii 9i linigtii publice
6. ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 200'l (.actu alizatd*) privind regimul juridic al contravenli-
ilor
7. LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (.republicatd*) (*actualizata*)

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor 9i proteclia persoanelor*)
8. LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (.republicati.)

privind regimul armelor gi al muniliilor.)
L LEGE nr. 60 din 23 septembrie 1991 (*republicatd*)

privind organizarea gi desfdgurarea adundrilor publice*)
lO.ORDONANTA DE URGENfA nr 55 din 30 apritie 2002 (*repubticatd.)

privind regimul de detinere al cAinilor periculogi sau agresivi")
ll.ORDONANTA DE URGENJA nr. 195 din 12 decembrie2002 (.republicatd.)

(* actualizata . )privind circulalia pe drumurile publice**)
l2.HOTARAREA nr.1391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de

aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 19512002 privind circulatia pe drumurile publice
modificata si completata prin Hotararea nr.965 din 15 decembrie 2016 pentru modificarea si
completarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.19512002
privind circulatia pe drumurile publice,aprobat prin Hotarirea Guvernului nr.139112006.

Cererea de inscriere
Cererile de inscriere pentru examenul de promovare in gradul profesional se vor depune la

Serviciul Resurse Umane,in perioada 24.04.2017 - 15.05.2017 , ora 16,00.
Dosarul de concurs va contine:

formularul de inscriere prevdzut in anexa nr. 3 la H.G.61112008
copie de pe carnetul de muncd sau adeverinla eliberati de compartimentul de resurse
umane in vederea atestdrii vechimii in gradul profesional din care se promoveazd;
copii de pe rapoartele de evaluare a performanlelor profesionale individuale din ultimii

2 ani',
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