
 
 
 

 
 
 

 
 

ANUNT 
 
 În conformitate cu prevederile art. 618, alin. (2) din O.U.G. 57/2019 – Codul 

administrativ, vă informam că în data de 08.08.2022 organizăm concurs pentru ocuparea 

funcțiilor publice :  

- polițist local, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului poliția 

locală, cu durata normală de timp – 8h/zi, respectiv 40 h/saptamână; 

-  polițist local, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului poliția 

locală, cu durata normală de timp – 8h/zi, respectiv 40 h/saptamână.  

Concursul va consta în proba scrisă și interviu. Proba scrisă va avea loc în data de  

08.08.2022, ora 10 ̊̊ ̊, la sediul Primăriei mun. Vatra Dornei. Perioada de depunere a 

dosarelor de concurs este 08.07.2022 – 27.07.2022,  la Compartimentul resurse umane, 

personal și salarizare (cam.11) din cadrul Primăriei municipiului Vatra Dornei. 

Data desfășurării concursului : 08.08.2022,  ora 10 ̊̊ ̊, 

 Condiții specifice de înscriere la concurs, conform art. 386 și 468, alin. 1, lit. b) din 

O.U.G. 57/2019 – Codul administrativ, sunt: 

- Polițist local, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului poliția 

locală : Studii  universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă, în domeniul științelor juridice / administrație publică; 

    Vechime în  specialitatea studiilor : – fără vechime;  

 - Polițist local, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului poliția    

locală : Studii  universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în  

domeniul științelor juridice / administrație publică 

     Vechime în specialitatea studiilor - 5 ani, conform condițiilor prevăzute la art. 468, 

alin. 1, lit. b) din O.U.G. 57/2019 - Codul administrativ;  

-   Să îndeplinească condițiile de la art. 465 din O.U.G. 57/2019 - Codul administrativ. 
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BIBLIOGRAFIE/TEMATICĂ 

PENTRU EXAMENUL  DE OCUPARE A FUNCȚIEI PUBLICE DE  

CONSILIER JURIDIC, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL DIN CADRUL 

COMPARTIMENTULUI JURIDIC  

  

 

1. Constituția României, republicată; 

2. O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

5.  Legea nr. 514/ 2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 

juridic; 

6.Legea nr. 18/1991 – Legea fondului funciar , republicată; 

7. Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,  republicată cu modificările și 

completările ulterioare – Cartea I –V; 

8. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările 

ulterioare (cu excepția cărților III-VI); 

9. O.G. nr.27/19.01.2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor; 

10. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

11. Legea 544/2001 –privind accesul la informaţiile de interes public; 

12. Legea 182/2002 – privind protecţia informaţiilor clasificate. 

 


