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ANUNȚ
Prin prezenta va aducem la cunoștința ca in conformitate cu prevederile art.466 si art.618 din Ordonanța
de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ precum și a Titlului III, Capitolul IV, Secțiunea
a 2 a din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, cu modificările si completările ulterioare, Primăria ORAȘULUI
IANCA, Județul Brăila organizează CONCURS pentru Ocuparea funcțiilor publice vacante de execuție, polițist
local clasa I, grad debutant și polițist local clasa III, grad debutant in cadrul serviciului de poliție locala;
Condiții de ocupare a două funcții publice:
A.
Condiții generale: candidații trebuie sa îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
B.
Condiții specifice:
➢ condițiile minime de studii sunt:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în Științe juridice(drept)
sau administrație publică pentru a ocupa postul vacant de polițist local clasa I, grad debutant
- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat pentru a ocupa postul vacant de polițist local clasa
III, grad debutant
- deținerea unui permis de conducere valabil cel puțin pentru categoria B pentru ambele posturi;
➢ Condițiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcțiilor publice de
execuție nu este cazul.
Concursul se va organiza la sediul Primăria orașului Ianca, județul Brăila, și va consta in trei probe
succesive:
- selecția dosarelor care se va face in maxim 5 zile lucrătoare de la data la care încetează primirea
dosarele
- proba scrisa 28 aprilie ora 10:00
- Interviul, care se va desfășura în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei
scrise
Publicitatea concursului se va asigura începând cu data de 25 martie 2020 pe site-ul primărie
www.primaria-ianca.ro si pe si site-ul
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici
http://www.anfp.gov.ro/
Dosarul de concurs se depune de către candidați la sediul primăriei Ianca din Calea Brăilei, nr.27
– oraș Ianca – județ Brăila în perioada 27 martie–15 aprilie 2020 și trebuie sa conțină in mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificata și completata de H.G. 1173/2008:
Bibliografia stabilita pentru examen este următoarea;
1. Constituția României, din 21 noiembrie 1991 republicată cu modificările și completările ulterioare;
2. O.U.G. nr.57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, Partea I, Partea III, Partea VI, partea VII;
3. O.G. nr. 137/2000, **republicata**, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de
discriminare* *;

Legea nr.l55/2010 a Poliției Locale, republicată, actualizată;
H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției
Locale;
6. O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările si completările
ulterioare;
7. O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, actualizată;
8. Legea nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată,
actualizată.
9. Legea nr.333/08.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecției persoanelor, cu
modificările si completările ulterioare;
10. Legea nr.295/2004 privind regimul armelor si munițiilor, cu modificările si completările ulterioare;
11. Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire sociala, a
ordinii si liniștii publice, cu modificările si completările ulterioare;
Notă: Pentru toate actele normative enumerate candidații vor avea în vedere toate modificările şi
completările ulterioare.
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