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ROMÂNIA 
JUDEłUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
                                                           HOTARÂREA NR. 14 
                                                                 DIN   25.02.2014 
 
PRIVIND   APROBAREA  CONDIłIILOR DE ORGANIZARE ŞI DE DESFĂŞURARE A 
CONCURSULUI DE OCUPARE A FUNCłIILOR PUBLICE DE EXECUłIE VACANTE DE 
             POLIłIŞTI LOCALI DIN CADRUL SERVICIULUI POLIłIA LOCALĂ 
    
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PECICA, întrunit în şedinŃa sa  ordinară  din data de  25.02.2014 

 

Având în vedere: 

       - expunerea de motive a primarului oraşului Pecica nr. 4388/17.02.2014, 

       - raportul nr. 2376/29.01.2014 a d-nei Megyes Mariana, şef serviciu resurse umane şi relaŃii publice din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Pecica, 

       - adresă Ministerul Dezvoltării Regionale şi AdministraŃiei Publice nr. 104688/19.12.2014 prin care se 

comunică avizul favorabil al Guvernului României pentru ocuparea prin concurs/examen a şapte posturi de 

poliŃişti locali , 

      - art. 5, alin.3 din O.U.G. nr. 77/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcŃionalităŃii 

administraŃiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituŃiile şi autorităŃile publice 

din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, 

     - prevederile art. 9 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare a poliŃiei locale, 

     - H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi fduncŃionare a poliŃiei locale, 

     - Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

     - H.G. nr. 611/2008 privind aprobarea normelor pentru organizarea şi dezvoltarea carierei funcŃionarilor 

publici, cu modificările şi completările ulterioare, 

       - avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica, 

       - votul „pentru” a  17 consilieri, din cei 17 in funcŃie, fiind prezenŃi  17consilieri.   

                            ----    In temeiul art. 45  pct.1 din Legea 215/2001 a AdministraŃiei Publice  Locale republicată, 

 

 

                                                                     HOTĂRĂŞTE 
                                           

 
ART.1. Se aprobă condiŃiile de organizare şi de desfăşurare a concursului de ocupare a funcŃiilor 

publice de execuŃie vacante de poliŃişti locali din cadrul Serviciului PoliŃia Locală Pecica, după cum 

urmează: 

 
1. POLIłIST LOCAL, clasa I, grad profesional DEBUTANT  - Serviciul PoliŃie Locală,  

Compartiment Disciplina în ConstrucŃii şi Afişaj Stradal 
- CondiŃiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici  (r2) cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Studii universitare de licenŃă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 

absolvite cu diplomă de licenŃă sau echivalentă în domeniul  ingineriei civile sau în domeniul arhitecturii şi 

urbanism; 
- Nu necesită vechime în specialitatea studiilor 

 

2. POLIłIST LOCAL, clasa I, grad profesional ASISTENT  - Serviciul PoliŃie Locală,  
Compartiment Ordine şi Linişte Publică 
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- CondiŃiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici  (r2) cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Studii universitare de licenŃă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 

absolvite cu diplomă de licenŃă sau echivalentă; 
- Minim un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei publice; 

- Să posede carnet de conducere categoria B; 

 

3. POLIłIST LOCAL, clasa III, grad profesional ASISTENT  - Serviciul PoliŃie Locală,  
Compartiment Ordine şi Linişte Publică şi Compartiment CirculaŃie pe Drumuri Publice 

- CondiŃiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici  (r2) cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
- Minim un şase luni vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei publice; 

- Să posede carnet de conducere categoria B; 

 

4. POLIłIST LOCAL, clasa III, grad profesional DEBUTANT  - Serviciul PoliŃie Locală,  
Compartiment CirculaŃie pe Drumuri Publice 

- CondiŃiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici  (r2) cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
- Nu necesită vechime în specialitatea studiilor; 

- Să posede carnet de conducere categoria B; 

 
5. POLIłIST LOCAL, clasa I, grad profesional DEBUTANT  - Serviciul PoliŃie Locală,  

Compartiment ProtecŃia Mediului 
- CondiŃiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici  (r2) cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Studii universitare de licenŃă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 

absolvite cu diplomă de licenŃă sau echivalentă în domeniul  ştiinŃelor mediului sau ingineriei mediului; 
- Nu necesită vechime în specialitatea studiilor 

 

  ART.2 -  Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinŃează primarul prin şef serviciu Resurse Umane şi se 

comunică cu:  

- Prefectura judeŃului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ. 

- D-na Megyes Mariana, şef serviciu resurse umane şi relaŃii publice din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului oraşului Pecica. 

 

 
 
 
 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                                             SECRETAR, 
             CHIFOR VASILE                                                                             MOł ADELA 

 


