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 A N U N Ţ 

 
  

Primăria Oraşului Ocna Mureş – Judeţ Alba organizează concurs de recrutare 
în vederea ocupării a două funcţii publice de execuţie vacante pe perioada 
nedeterminată după cum urmează:  
 

1. Poliţist local, clasa I, grad profesional debutant din cadrul 
Compartimentului Activitate Comercială; 
 

2. Poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul 
Compartimentului Ordine şi linişte publică; 

 

 
  b)  probele stabilite pentru concurs:   
 

     1. proba suplimentară, eliminatorie de evaluare a performanţelor fizice, 
conform HCL. Nr. 99 /2014 – în data de  23 octombrie 2014; 

     2.  proba scrisă -  în data de  28.10.2014  ora 10,00. 
                3. proba interviu interviu - se va comunica data stabilită ulterior, expirării 
termenelor de depunere a contestaţiilor. 
 
  c)       (1) În vederea participării la concurs, in termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului in Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidaţii 
depun dosarul de concurs, (19 septembrie 2014 -  8 octombrie  2014) care va conţine 
in mod obligatoriu: 

   a) formularul de înscriere prevăzut in anexa nr. 3 a H.G. 611/2008 ; 
   b) copia actului de identitate; 
   c) copiile  diplomelor  de  studii si ale altor acte  care atesta efectuarea unor 

specializări; 
   d) copia carnetului de munca sau,   după caz,   o   adeverinţă care sa ateste 

vechimea in munca si, după caz, in specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei 
publice; 

   e) cazierul judiciar; 
   f) adeverinţa care să  ateste  starea  de sănătate corespunzătoare, eliberata 

cu cel mult 6 luni  anterior derulării concursului  de  către   medicul   de   familie   al 
candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 

   g) declaraţia   pe   propria răspundere sau adeverinţa care sa ateste ca nu a 
desfăşura activităţi de politie politica. 

   (h) Adeverinţa care atesta starea de sănătate conţine, in clar, numărul, data, 
numele emitentului si calitatea   acestuia,  în formatul standard stabilit de Ministerul 
Sănătăţii Publice. 

(i) Aviz medical cu menţiunea APT pentru funcţia publică de execuţie de 
poliţist local, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii emis de 
clinica cu care instituţia noastră are contract de prestări servicii în acest domeniu; 

(j) Aviz psihologic de psihologia muncii cu menţiunea APT  PSIHOLOGIC. 
(k)  Aviz psihologic port armă  cu menţiunea APT PORT ARMĂ ; 
(l)  Permis de conducere categoria B; 
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  (3)  Copiile de pe actele  prevăzute  la  alin. (1) se prezintă in copii legalizate 
sau însoţite de documentele originale,   care  se  certifica  pentru  conformitatea cu 
originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

   (4)  Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe 
proprie răspundere.  În  acest  caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor 
are obligaţia de a completa dosarul  de  concurs  cu originalul  documentului pe tot 
parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data 
la care a fost declarat admis in urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii 
actului administrativ de numire. 

   (5) Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul 
comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a 
concursului si prin publicare pe situl oficial al Primăriei Oraşului Ocna Mureş. 

 
  d) Condiţiile de participare la concurs:  
 

1. Condiţiile de participare la concurs pentru funcţia publica de poliţist local, 
grad profesional debutant, clasa I, din cadrul Serviciului Poliţie Locală – 
Compartiment Activitate Comercială: 
 

 studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de 
lunga durata, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta. 

 condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea 188/1999 (r2) Statutul funcţionarilor 
publici; 

 aviz medical cu menţiunea APT pentru funcţia publică de execuţie de poliţist 
local, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii emis de clinica cu 
care instituţia noastră are contract de prestări servicii în acest domeniu; 

 aviz psihologic de psihologia muncii cu menţiunea APT  PSIHOLOGIC 
 aviz psihologic port armă  cu menţiunea APT PORT ARMĂ ; 
 Permis de conducere categoria B; 
 pregătirea fizică este condiţie eliminatorie; 
 capacitate de a lucra în echipă, în teren; disponibilitate pentru lucrul peste 

program, în zilele de sărbătoare legală și în condiții de stress; 
 înălţime minimă fete 1,65 m; înălţime minimă băieţi 1,70 m; 

 
 

2. Condiţiile de participare la concurs pentru funcţia publică  poliţist local, 
clasa III, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Politie Locală, 
Compartiment Ordine şi linişte publică. 
 

 studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat; 
 vechime în specialitatea studiilor nouă ani;  
 Condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea 188/1999 (r2) Statutul funcţionarilor 

publici; 
 aviz medical cu menţiunea APT pentru funcţia publică de execuţie de poliţist 

local, obţinut în urma examenului medical de medicina muncii emis de clinica cu 
care instituţia noastră are contract de prestări servicii în acest domeniu; 

 aviz psihologic de psihologia muncii cu menţiunea APT  PSIHOLOGIC 
 aviz psihologic port armă  cu menţiunea APT PORT ARMĂ ; 
 Permis de conducere categoria B; 
 pregătirea fizică este condiţie eliminatorie; 
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 capacitate de a lucra în echipă, în teren; disponibilitate pentru lucrul peste 

program, în zilele de sărbătoare legală și în condiții de stress; 
 înălţime minimă fete 1,65 m; înălţime minimă băieţi 1,70 m; 

 
 

e) Bibliografia:  
 
1. Bibliografia pentru ocuparea funcţiei  publice vacante, poliţist local, 

clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Poliţie Locală, 
Compartiment Activitate Comercială : 

1. Legea nr. 188/1999 privind  statutul  funcţionarilor  publici  rerepublicată în 
anul 2007, cu modificările şi  completările ulterioare; 

2. Legea  nr. 7 / 2004  privind codul de   conduită   al   funcţionarilor    publici 
republicată, cu modificările şi complectările ulterioare; 

3. Legea 155 /2010 (r1) -  Lege politiei locale  cu modificările şi complectările 
ulterioare; 

4. Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 -Hotărare privind aprobarea 
Regulamentului - cadru de organizare si funcţionare a politiei locale; 

5. Legea 61/1991 –  Lege pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor 
norme de convieţuire sociala, a ordinii si liniştii publice, rerepublicată in 
M.Of.Nr.96 din 7 februarie 2014. 

6. Ordonanţa 2/2001 - Ordonanţa privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 
modificările şi complectările ulterioare. 

7. Constituţia româniei. 
8. Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor – art.7, art.14, 

art.15, art.62 si de la art.2 I la art.2 VI – republicată în anul 2014. 
9. H.G. 611/2008 - Hotărâre pentru aprobarea normelor privind organizarea 

si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi complectările 
ulterioare. 

10. HCL Ocna Mureş nr. 99 din 29.05.2014. 
 

1.Bibliografia pentru ocuparea a două funcţii publice vacante, poliţist local, 
clasa III, grad profesional superior în cadrul Serviciului Poliţie Locală, 
Compartiment Ordine şi linişte publică: 

 
1. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici rerepublicată în 
     anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Legea nr.  7 / 2004  privind  codul  de  conduită  al  funcţionarilor publici 
      Republicată, cu modificările şi complectările ulterioare; 

3. Legea 215/2001 privind administraţia publica locala ,  republicata (cap.I, 
      cap II, Secţiunea a 2-a, cap.III, cap.IV, cap.IX,cap X), cu modificările şi 
      completările ulterioare; Legea 155 /2010 Lege politiei locale nr. 
155/2010(r1) 

4. Legea 155 /2010-  Lege politiei locale (r1) cu modificările şi complectările 
ulterioare; 

5. Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 - Hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare si funcţionare a politiei locale; 

6. Legea 61/1991 Lege pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor 
norme de convie tuire sociala, a ordinii si liniştii publice, ulterioare 
rerepublicată in M.Of.Nr.96 din 7 februarie 2014. 
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7. Ordonanţa 2/2001 - Ordonanţa privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 
modificările şi complectările. 

8. Legea 12/1990 (r2)- Lege privind protejarea populaţiei împotriva unor 
activităţi comerciale ilicite. 

9. Constituţia româniei. 
10. Legea 333/2003 (r) - Lege privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si 

protecţia persoanelor. 
11. H.G. 611/2008 - Hotărâre pentru aprobarea normelor privind organizarea si 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi complectările 
ulterioare. 

12. HCL Ocna Mureş nr. 99 din 29.05.2014. 
 
 

PRIMAR, 

Jur. Silviu VINŢELER 

 

    Direcţia economică, 

     director executiv                                                                             referent,     

     Ec.  Aida ONAC                                                                       Cociş Ioana 

 

 


