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Nr. 14606 / 23.01.2020

ANUNȚ
Municipiul Brad – Primăria organizează examen în vederea promovării într-un grad profesional
superior, promovare aferentă semestrului I 2020.
Având în vedere prevederile art. 478 și art. 618 alin. (22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată, examenul în vederea
promovării într-un grad profesional superior celui deținut, respectiv funcția publică de execuție de polițist
local, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului cu atribuţii pe linie de evidență a
persoanelor - Poliția Locală a Municipiului Brad din subordinea Primarului Municipiului Brad va fi
organizat în data de 24.02.2020, ora 1000 - proba scrisă.
Etapele stabilite pentru examen, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (10) și alin. (22) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt :
- selecţia dosarelor de înscriere;
- proba scrisă;
- interviul.
Condiţiile de desfăşurare a examenului, în conformitate cu prevederile art. 617 alin. (2) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv
prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, actualizată, sunt:
- dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunțului,
respectiv 23.01.2020 – 11.02.2020, la sediul Primăriei Municipiului Brad, din Brad, Str. Independenţei,
nr.2, jud. Hunedoara, telefon 0254612665, fax 0254612669, e-mail bradprim@yahoo.com; persoană de
contact: Mateș Florina, consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Resurse Umane din
aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad (secretarul comisiei de concurs);
- 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;
- proba scrisă va avea loc în data de 24.02.2020, ora 1100 , la sediul Primăriei Municipiului Brad, din
Brad, Str. Independenţei nr.2, jud. Hunedoara;
- 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, actualizată.
Condiţiile de participare la examen, în conformitate cu prevederile art. 479 alin. (1) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt:
- să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
- să fi obținut cel puțin calificativul ”bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de
activitate;
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile actului normativ menționat mai sus.
Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 127 din
H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, 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 în care
funcționarul public s-a aflat în activitate;
- Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 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.
-

Bibliografia:
Constituția României, republicată;
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
Legea nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei
locale;
Legea nr. 290/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

Atribuţiile postului:
1. cooperează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sau alte autorităţi competente în vederea
verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin
necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date ;
2. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi
actele de identitate ale cetăţenilor străini, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la
art.37 alin. (2) din OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale
cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi
completările ulterioare,
3. verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele
specifice compartimentului;
4. înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;
5. cooperează cu Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Brad pentru punerea în legalitate
a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de
identitate;
6. acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al Municipiului Brad
pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice sau
curăţeniei localităţii;
7. intervine la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul
"cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu
stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;
8. acţionează, în condiţiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor
urmărite în temeiul legii;
9. participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;
10. în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, ia măsuri pentru conservarea
locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predă făptuitorul structurii
Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
11. conduce la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte a căror identitate
nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;
12. menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice,
în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului Brad, în zonele comerciale şi de
agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în
administrarea Primăriei Municipiului Brad sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin
planul de ordine şi siguranţă publică;
13. participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de
salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de
limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
14. acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a

15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de
asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul
de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a
celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân
despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la
adăpost;
asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, din instituţiile sau
serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor,
marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale,
manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea
activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de
judecată , pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de
ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua
semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor
conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în
zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate,
rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
are obligația să se prezinte la serviciu în condiţii corespunzătoare pentru îndeplinirea îndatoririlor ce îi revin
şi să nu consume băuturi alcoolice pe timpul executării sarcinilor de serviciu.

Afișat astăzi, 23 ianuarie 2020, la sediul Primăriei Municipiului Brad, din Brad, Str.Independenţei
nr.2, jud.Hunedoara, precum și pe site-ul instituției.

Secretar comisie concurs
consilier
Florina Mateș

