
 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMP. RESURSE UMANE 

NR. 42959 / 22.09.2022 

 

 

ANUNȚ  
 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 480, art. 481 și art. 618 alin. (23) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și 

prevederile art. 144 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 

ulterioare, Primăria Municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, str. Mihai Viteazu, nr. 31, vă 

aduce la cunoştinţă că organizează în data de 10.10.2022 la sediul instituţiei, examen pentru 

promovarea în clasă a funcţionarilor publici de execuţie care îndeplinesc condiţiile de 

participare. 

Funcțiile publice pentru care se organizează examenul de promovare în clasă: 

Nr. 

crt. 

Compartiment Denumire funcție 

publică actuală, clasă 

și grad profesional 

Funcția publică în care 

urmează să 

promoveze  

1 Compartiment Ordine 

publică, pază și 

activități pe linie de 

evidență a persoanelor 

Polițist local, clasa 

III, grad profesional 

superior 

Polițist local, clasa I, 

grad profesional 

asistent 

2 Compartiment 

Circulație rutieră 

Polițist local, clasa 

III, grad profesional 

principal 

Polițist local, clasa I, 

grad profesional 

asistent 

 

Examenul se organizează cu respectarea prevederilor O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 

pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 

modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

- proba scrisă în data de 10.10.2022, ora 1100 la sediul Primăriei Vulcan.  

- data şi ora interviului se vor stabili de către comisia de examinare conf. art. 56 din H.G. 

nr. 611/2008 la sediul Primăriei Vulcan. 

 

Condiții de participare: 

Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcţionarul public trebuie să 

îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 481 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ: 

            - au dobândit, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel 

superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util 

pentru desfășurarea activității de către conducătorul instituției publice; 

- să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului administrativ. 

 

Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele 

prevăzute la art. 145 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
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organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 

ulterioare, respectiv: 

- cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă;  

- diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau 

într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul instituției 

publice;  

- adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației 

disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată 

o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condițiile legii. 

Dosarul de înscriere la examen se va depune la Compartimentul Resurse Umane din cadrul 

Primăriei Municipiului Vulcan în  termen de 5 zile de la data publicării anunțului.  

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 730 - 1600 la sediul Primăriei Vulcan sau 

la telefon 0254/570340 interior 217. 

 

 

 

Bibliografie examen promovare în clasă – Compartiment Ordine publică, pază și 

activități pe linie de evidență a persoanelor: 

1. Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul I și II 

ale părții a VI-a; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

5. Legea nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

6. Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a poliției locale. 

 

 

 

Bibliografie examen promovare în clasă – Compartiment Circulație rutieră: 

1. Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul I și II 

ale părții a VI-a; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

5. Legea nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

6. Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a poliției locale. 

 

 

PRIMAR, 

MERIȘANU CRISTIAN ION 

 
 

 


