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ANUNȚ
Primăria Municipiului Brad, judeţul Hunedoara organizează concurs/examen în data de
30.03.2016, ora 11,00 – proba scrisă în vederea promovării într-un grad profesional superior celui
deţinut a unui funcţionar public de execuţie angajat în cadrul Poliției Locale a Municipiului Brad.
Probele stabilite pentru concurs/examen, în conformitate cu prevederile art. 46 alin. 1 din
H.G. nr. 611/2008 sunt :
- selecţia dosarelor de înscriere;
- proba scrisă;
- interviul.
Condiţiile de desfăşurare a concursului/examenului, în conformitate cu prevederile art. 127
din H.G. nr. 611/2008, sunt:
- dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării la
sediul Primăriei Municipiului Brad, din Brad, Str. Independenţei nr. 2, jud. Hunedoara;
- proba scrisă va avea loc în data de 30.03.2016, ora 11,00 la sediul Primăriei Municipiului
Brad, din Brad, Str. Independenţei nr.2, jud. Hunedoara.
În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor,
comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs .
Interviul se susţine în conformitate cu prevederile art. 56 din H.G. nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.
Condiţiile de participare la concurs/examen sunt:
- condiţiile prevăzute de art. 65 alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Bibliografia propusă:
- pentru funcţia publică de execuţie de polițist local, clasa III, grad profesional principal din cadrul
Poliției Locale a Municipiului Brad:
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr.155/2010 a poliției locale;
- O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire
socială, a ordinii și liniștii publice, republicată.

Dosarul de concurs, va conţine în mod obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 127
din H.G. nr. 611/2008, actualizată:
 Copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Compartimentul Resurse
Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 Copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din
ultimii 2 ani;
 Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, actualizată
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul
comisiei de concurs.
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