
MUNICIPruL SIGHI$OARA
organrzeuzi la data de 27 ianuarie 2020 - proba scrisi

CONCURS/EXAMEN
de promovare in gradul profesional imediat superior celui de{inut al urmltoarelor func{ii

publice de execu(ie:

- Poli(ist local, clasa III, grad profesional principal in cadrul Biroului Ordine
Publicl Ei Poli{ia Rutieri - Serviciul Public Polifia LocalI - 1 func{ionar public;

- Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Biroului Juridic -
Serviciul Administrafie Publicl LocalI - 1 func{ionar public;

Probele stabilite pentru concursuUexamenul de promovare:
- Probd scris6;
- Interviul.

Conditiile de desfisurare a concursului/examenului de promovare:
- Data p6nd la care se pot depune dosarele de inscriere: in termen de 20 zile de la data

afiq[rii anunlului;
- Data, oragi locul organizdrii probei scrise:27.01.2020, ora 10,00, lasediul Municipiului

SighiEoara, Piala Muzeului nr. 7;
- Data Ei locul organizdrii interviului: conform art. 56 din H. G. nr. 611/2008, privind

organtzarca;i dezvoltarea carierei funclionarilor publici, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
la sediul Municipiului Sighiqoara,Piala Muzeului nr. 7.

Conditiile de participare la concursuVexamenul de promovare:
Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare in gradul profesional imediat

superior celui delinut, functionarul public trebuie sd indeplineascl cumulativ urmdtoarele condilii:
- sd aibd cel pu{in 3 ani vechime in gradul profesional al func}iei publice din care

promoveaz6;
- sd fi oblinut cel pulin calificativul ,,bine" la evaluarea performanlelor individuale in

ultimii 2 ani de activitate;
- sd nu aibS in cazierul administrativ o sancliune disciplinard neradiatd in condiliile

Ordonanlei Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare.

Dosarul de concurs trebuie sI continl:
Dosarul de concurs se depune de cdtre candida(i in termen de 20 de zile de la data afiqdrii

anunlului privind organizarea examenului sau concursului de promovare gi conline in mod
obligatoriu:

a) copie de pe carnetul de muncd sau adeverinfa eliberatd de compartimentul de resurse
umane in vederea atestdrii vechimii in gradul profesional din care se promoveazd;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanlelor profesionale individuale din ultimii 2
ani in care funclionarul public s-a aflat in activitate;

c) formularul de inscriere prevdzut in anexa nr. 3. din Hotdrdrea Guvemului nr. 61112008,
privind organizarea qi dezvoltarea carierei funcfionarilor publici, cu modificdrile qi complet[rile
ulterioare; (model la sediul instituliei - camera 72 sau pe UAU[.$tghigAa{A.q"ry,I9-);

Bibliosrafia este urmitoarea:
A. Bibliosrafie senerali:
- Ordonanla de Urgenld a Guvernului nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu

modifi carile qi completdrile ulterioare ;

- Constitulia Rom6niei, republicat[;

B. Bibliosrafie de specialitate:
1. Pentru func(ionarul public din cadrul Biroului Ordine Publicl qi Polifia

Rutieri - Serviciul Public Politia Locali;



- Legea nr. 15512010, Legea Poliliei I.ocale, republicati, cu modificdrile qi complet6rile
ulterioare;

- Hotdrdrea Guvernului nr. 133212010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de

organizare qi funclionare a poliliei locale;
- Ordonanla de Urgen!6 a Guvemului nr. 19512002 privind circulalia pe drumurile

publice, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- Hotdr6rea Guvemului nr. 139112006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a

Ordonanlei de urgenld a Guvernului nr. 19512002 privind circulafia pe drumurile
publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

- Legea nr. 6111991pentru sanclionarea faptelor de incdlcare a unor norrne de convieluire
sociald, a ordinii qi liniqtii publice, republicatd, cu modificarile gi completdrile
ulterioare;

- Ordonanla Guvernului nr. 212001 privind regimul juridic al contravenliilor, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare;

- Hotirdrea Consiliului Local Sighiqoara nr. 181/2017 privind stabilirea obligafiilor gi

responsabilitSlilor instituliilor publice, agenlilor economici, celorlalte persoane juridice
qi a cet6fenilor, pentru asigurarea unui climat de ordine qi curdlenie pe teritoriul
municipiului Sighiqoara.

2. Pentru func{ionarul public din cadrul Biroului Juridic Ser"viciul
Administrafie Publicl LocalI;

- Ordonanfa de Urgen!6 a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu
modificdrile qi complet6rile ulterioare;

- Legea nr. 55412004 Legea contenciosului administrativ, cu modificdrile ;i completdrile
ulterioare;

- Legea nr. 1012001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in
perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicatd, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;

- Hotdrdrea de Guvern nr. 25012007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
unitard a Legii nr. 1012001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod
abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;

- Legea nr. 16512013 privind mdsurile pentru frnalizarea procesului de restituire, in
naturd sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului
comunist in Romdnia, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

- Noul Cod de procedurd civild (Legea nr. 13412010 privind Codul de procedurd civild,
republicat, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare) - acfiunea civild; - termenele
procedurale; - c[ile de atac;

- Ordonanla Guvemului nr. 2712002 privind reglementarea activitdlii de solulionare a

petifiilor, cu modificdrile qi complet6rile ulterioare;
- Legea nr.9812016 privind achizi{iile publice, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- Hotdrdrea de Guvern nr. 39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare

a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie public5/acordului-cadru
din Legea w.9812016 privind achiziliile publice.

Dosarele de inscriere la concurs/examen se pot depune, in termen de 20 de zile de la data
publicdrii anunfului, pdnd in data de 13.01 .2020, inclusiv, ora 16,30.

Relatii suplimentare la secretarul comisie de concurs, $uqu Adina Daniela inspector, clasa
I, grad profesional superior in cadrul Serviciului Resurse Umane Ei Administrare Sistem
Informatic: tel. 02651771280 int 144, fax. 02651771278 Ei adresd e-

PRIMAR,

mail resurseumane@.si ghisoara. prg.ro"

MIlIncrIvean Ovidiu-Dum

lsja-.qyry


