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A N U N Ţ 

 
PRIMĂRIA ORAŞULUI PECICA, ORGANIZEAZA EXAMEN PENTRU 

PROMOVAREA ÎN CLASĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI  ÎNCADRAŢI  

PE FUNCŢII PUBLICE CU NIVEL DE STUDII INFERIOR, CARE ABSOLVĂ 

O FORMĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DE LUNGĂ SAU DE SCURTĂ 

DURATĂ  

 

EXAMENUL SE VA DESFĂŞURA LA SEDIUL PRIMĂRIEI ORAŞULUI 

PECICA, STR.2, NR.150, ÎN DATA DE 10 SEPTEMBRIE 2021, LA ORA 1000; 

 

Bibliografia necesară pentru examenul de promovare în clasă este următoarea: 

 
1. Titlurile IV şi V ale Prăţii a III- a şi Titlurile I şi II ale părţii a VI-a din 

O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

2. Legea nr. 155/2010 - Legea Poliţiei Locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

3. H.G. nr. 1332/2010 – privind Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a 

Poliţiei Locale; 

4. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 – privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr. 61/1991 – pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 

convieţuire socială, a ordini şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

6. O.U.G. nr. 195/2002 - privind circulaţia pe drumurile publice – oprire, staționare, 

acces interzis, acces masă maximă admisă, bicicliști, mopede, vehicule cu 

tracțiune animală, pietoni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. H.G. nr. 1391/2006 - pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei 

de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare – oprire, staționare, acces interzis, acces 

masă maximă admisă, bicicliști, mopede, vehicule cu tracțiune animală, pietoni; 

8. Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 – privind comercializarea produselor şi 

servicilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Notă: Orice referire la forma republicată indică ultima republicare din Monitorul 

Oficial, urmată sau nu de modificări şi completări ulterioare, în vigoare la data 

concursului. 
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La examenul de promovare în clasă a funcţionarilor publici pot participa funcţionarii 

publici încadraţi în funcţii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă 

de învăţământ superior şi cărora le-au fost aprobate cererile de înscriere la examen, 

cereri depuse potrivit prevederilor art.1, alin.(1) din Regulamentul privind organizarea 

şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici. 
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