ROMÂNIA
Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MUREŞ
Consiliul local
HOTĂRÂREA NR 99
Privind aprobarea condiţiilor generale şi specifice de ocupare a funcţiilor publice de
poliţişti locali
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la
data de 29.05.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.477/22.05.2014 către primarul
oraşului Ocna Mureş,jur. Vinţeler Silviu
Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr.7338/27.05.2014 întocmite de către
Serviciul Poliţie Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş;
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Ocna Mureş coroborate cu HGR nr
1332/2010 şi Lege nr 188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.36 alin. 3 litera b si art.45, p-ctul.1 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001
privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă condiţiile generale şi specifice de ocupare a funcţiilor publice de
poliţişti locali după cum urmează:
Condiţii generale (conform art. 50 din Legea nr. 188/1999 republicată privind statutul
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare):
- are cetăţenia română şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba romană, scris şi vorbit;
- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază
de examen medical de specialitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publica;
- îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau
contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul,care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals
ori a unor fapte corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
- nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru
motive disciplinare în ultimii 7 ani;
- nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.
Condiţii specifice


vechime in specialitatea studiilor conform Legii nr 188/1999, Statutul funcţionarilor

publici, art. 57 alin. 5;
 - 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;
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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;
înalţime minimă fete 1,65 m; înalţime minimă băieţi 1,70 m;

Probă suplimentară eliminatorie de evaluare a performanţelor fizice
Probele sportive pentru evaluarea performanţelor fizice sunt următoarele:
- Rezistenţă 1000 m bărbaţi şi 800 m femei;
- Viteză 50 m;
- Flexie abdominală ( abdomen).
Grupele de vârstă sunt clasificate astfel:
- Grupa I-a pînă la 30 ani
- Grupa II-a între la 31-35 ani
- Grupa III-a între la 36-40 ani
- Grupa IV-a între la 41-45 ani
- Grupa V-a între la 46-50 ani
- Grupa VI-a peste 50 ani.

Evaluarea probelor sportive se stabileşte în baza tabelelor cu probele, normele şi baremele pentru
verificarea personalului poliţiei locale din categoria de solicitare fizică, după cum urmează:
- între 1,00- 6,99 = Respins;
- între 7,00 -10,00 = Admis.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, jur. Vinţeler Silviu;
Se comunică la:
- Instituţia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Direcţia Economică;
- Serviciul Poliţia Locală.
Ocna Mureş, 29.05.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PROF. HERŢEG HOREA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAŞ
JR FLORIN NICOARA

RED/DACT:T.O.M
EX:3
ANEXE:0

Consilieri în funcţie:17 prezenţi: 15; Voturi pentru:15.
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