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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL PECICA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 85
DIN 18.05.2018
Privind aprobarea condiţiilor de organizare şi de desfăşurare a concursurilor de recrutare
pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de poliţist local, clasa I și clasa III, din
cadrul Serviciului Poliţia Locală Pecica
Consiliul local al orașului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 18.05.2018.
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Pecica, Antal Petru,
- Raportul domnului Mărginean Valer, şef Serviciu – Serviciul Poliția Locală din cadrul aparatului
de specialitate al primarului oraşului Pecica;
- Prevederile art. 9 din Regulamentul – Cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 611/2008 privind aprobarea normelor pentru organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
-H.C.L. Pecica nr. 46/30.03.2017 privind aprobarea regulamentului de Organizare și Funcționare a
Poliției Locale a Orașului Pecica;
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica,
- Votul „pentru” a 14 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 14 consilieri.
În temeiul art. 45 pct.1 din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă condițiile generale și condițiile specifice de organizare şi de desfăşurare a
concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de poliţist local, clasa
I și clasa III, din cadrul Serviciului Poliţia Locală Pecica, după cum urmează:
a)Condițiile generale pe care candidații trebuie să le îndeplinească pentru ocuparea acestei funcţii
publice sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
(r2) cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
1.are cetățenia română și domiciliul în România;
2.cunoaște limba română, scris și vorbit;
3.are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
4.are capacitate deplină de exercițiu;
5.are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de
examen medical de specialitate;
6.îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică;
7.îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
8.nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra
autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor
fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
9.nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru
motive disciplinare în ultimii 7 ani;
10.nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.
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b) Condițiile specifice pe care candidații trebuie să le îndeplinească pentru ocuparea acestei funcţii
publice sunt următoarele:
1. Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat, pentru ocuparea
funcțiilor publice de polițist local, clasa III;
2. Studii de licență sau echivalente, pentru ocuparea funcțiilor publice de polițist local, clasa I;
3. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, conform prevederilor art. 57,
alin (5) din Legea nr.188/1999 – Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările
ulterioare, respectiv:
- un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea
funcţiilor publice de execuţie de grad profesional asistent din clasa I sau 6 luni pentru ocuparea
funcţiilor publice de execuţie de grad profesional asistent din clasa a III-a;
- 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea
funcţiilor publice de execuţie de grad profesional principal;
- 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea
funcţiilor publice de execuţie de grad profesional superior.
4. Să fie apt din punct de vedere psihologic pentru a purta armă;
5. Să fie apt din punct de vedere fizic pentru a putea susține proba sportivă;
6. Să posede carnet de conducere categoria B.
c) Condiţiile de organizare şi de desfăşurare a concursului de recrutare sunt cele stabilite de HG
nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările ulterioare, completată cu cele din HCL Pecica, nr.
46/30.03.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale a
Orașului Pecica, şi constau în cinci etape succesive:
- selecţia dosarelor de înscriere;
- testul psihologic;
- probă sportivă;
- proba scrisă (lucrare scrisă/teste grilă pentru verificarea cunoștințelor necesare
îndeplinirii atribuțiilor funcției publice);
- interviul.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
Art.2. Se aprobă bibliografia concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie
vacante de poliţist local, clasa I și clasa III, din cadrul Serviciului Poliţia Locală Pecica, după cum
urmează:
1.Bibliografie generală: legislație care reglementează funcția publică, activitatea administrației publice
locale și centrale, organizarea și funcționarea poliției locale; legislație generală privind natura juridică
a contravenției, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale.
2.Bibliografie specifică: legislație specifică fiecărui domeniu de activitate al Poliției locale – ordine
publică, circulație rutieră, protecția mediului, control comercial, disciplină în construcții, publicitate
stradală, evidența persoanei.
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul oraşului Pecica prin Valer
Mărginean, şef serviciu – Serviciul Poliția Locală şi se comunică cu:
-Instituţia Prefectului – judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –
Compartiment Juridic.
-D-na Megyes Mariana, şef serviciu – Serviciul Resurse Umane şi Relaţii Publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului oraşului Pecica.
-D-l Mărginean Valer, șef serviciu-Serviciul Poliția Locală Pecica
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