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Nr.21274/30.12.2020       
 
A N U N Ţ 
 

Comuna Agigea – Primăria organizează examen/concurs de promovare în grad 
profesional în cadrul următoarelor servicii/compartimente: 

- Serviciul Poliția Locală – Compartiment ”Protecția Mediului și Activitate 
Comercială” 

- Compartiment ”Disciplina în Construcții” 
 

Susţinerea probei scrise a examenului/concursului de promovare în grad profesional 
va avea loc în data de 29 ianuarie 2021, ora 1000,  iar susţinerea interviului în data de 2 februarie 
2021, ora 1400, la sediul Primăriei Comunei Agigea, Str.Bujorului nr.11, Agigea. 
   Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, 
funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care 
promovează;   

b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în 
ultimii 2 ani de activitate;   

c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului Administrativ. 
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei Agigea, 

Str.Bujorului nr.11, Agigea, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea 
examenului sau concursului de promovare, respectiv 30.12.2020 şi 18.01.2021, inclusiv, și conţine 
în mod obligatoriu: 

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de 
resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se 
promovează; 

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din 
ultimii 2 ani de activitate; 

c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării 
situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă 
acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;   

d) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008, cu  
modificările şi completările ulterioare. 
 

Serviciul Poliția Locală – Compartiment ”Protecția Mediului și Activitate 
Comercială” 

Bibliografia stabilită pentru examenul/concursul de promovare în grad profesional în 
funcţia publică de Polițist local, clasa I, grad profesional principal: 

 
1. Constituţia României, republicată; 
2. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completărie 

ulterioare:  
Partea III – Administraţia publică locală 
Partea VI – Titlul I – Dispoziții generale, Titlul II -Statutul funcţionarilor publici, 
Partea VII - Răspunderea administrativă 
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5. Legea nr.155/2010, republicată, – a Poliţiei Locale, cu modificările  şi completările 
ulterioare; 

6. H.G. nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 
funcţionare a poliţiei locale; 

7. O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

8. O.U.G. nr.195/2005, a protecţiei mediului, cu modificările şi completările ulterioare; 
9. Legea nr.211/2011, republicată, privind regimul deşeurilor; 
10. Lege nr.132/2010- privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice 

 
Compartiment ”Disciplina în Construcții” 

 
Bibliografia stabilită pentru examenul/concursul de promovare în grad profesional în 

funcţia publică de Inspector, clasa I, grad profesional principal: 
 

1. Constituţia României, republicată; 
2. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completărie 

ulterioare:  
Partea III – Administraţia publică locală 
Partea VI – Titlul I – Dispoziții generale, Titlul II -Statutul funcţionarilor publici, 
Partea VII - Răspunderea administrativă 

5. O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

6. Legea nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Ordinul nr.839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Legea nr.10/1995, republicată, privind calitatea in construcţii. 
 

Relaţii suplimentare la secretarul comisiei şi la telefon 0241-738172. 
 
 
 
 

PRIMAR, 
CRISTIAN-MARICEL CÎRJALIU 
 


