
           Anexa la HCL nr. 42  din 15.09.2014

Condițiile de organizare și desfășurare a concursului în vederea ocupării funcțiilor 

publice și contractuale vacante în cadrul Compartimentului Poliție locală, ordine și liniște 

publică din aparatul de specialitate al primarului comunei Beica de Jos, județul Mureș

       În conformitate cu prevederile art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 

611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 286/2011

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi 

a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și ale H.G. nr. 

1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a 

Poliției locale, se stabilesc condițiile de organizare și desfășurare a concursului în 

vederea ocupării funcțiilor publice și contractuale vacante în cadrul Compartimentului 

Poliție locală, ordine și liniște publică din aparatul de specialitate al primarului comunei 

Beica de Jos, județul Mureș, după cum urmează :

Ocuparea funcțiilor publice vacante la Compartimentul Poliție locală, ordine și 

liniște publică din aparatul de specialitate al primarului comunei Beica de Jos se face 

prin concurs, organizat în condițiile legii și cu respectarea prezentelor condiții aprobate 

prin hotarâre a Consiliului local al comunei Beica de Jos.

Concursul are la bază principiile competiţiei deschise, transparenţei, meritelor 

profesionale şi competenţei, precum şi cel al egalităţii accesului la funcţiile publice 

pentru fiecare cetăţean care îndeplineşte condiţiile legale. 

La concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unei funcţii publice poate 

participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale prevăzute de lege şi 

condiţiile specifice stabilite pentru ocuparea funcţiei publice de polițist local.

   Anunţul privind concursul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-

a, şi într-un cotidian de largă circulaţie, cu cel puţin 30 de zile înainte de data 

desfăşurării concursului.



În aplicarea art. 14 din Legea nr. 155/2010, personalul Compartimentului Poliție 

locală, ordine și liniște publică a comunei Beica de Jos se compune din funcționari 

publici cu statut special de polițiști locali și personal contractual (agenți de ordine).

Pentru a participa la concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor publice 

cu statut special de  polițist local, fiecare persoană trebuie să îndeplinească 

următoarele condiții generale:

a) are cetățenia română și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți; 

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzatoare funcției publice pentru care 

candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineste condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică;

g) îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice de polițist 

local;

h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, 

contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care 

împiedică înfaptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu  

intenție care ar face-o  incompatibilă  cu exercitarea funcției publice;

i) nu a fost destituită dintr-o functie publică sau nu i-a încetat contractul  

individual  de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;

Pentru a participa la concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor publice 

cu statut special de  polițist local, fiecare persoană trebuie să îndeplinească 

următoarele condiții specifice:

- pentru funcția publică de polițist local clasa III-a grad profesional principal: studii 

medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

- vechime în muncă - minim 4,6 ani;

- deținător al permisului de conducere categoria ,,B";

- cunoștințe de utilizare și operare PC - nivel mediu (word, excel);

Pentru a participa la concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor 

contractuale de agent de ordine, fiecare persoană trebuie să îndeplinească 

următoarele condiții generale:

- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau 

a statelor aparținând Spaþiului Economic European și domiciliul în România;

    - cunoaște limba românã, scris și vorbit;



    - are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    - are capacitate deplină de exercițiu;

    - are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 

atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile 

sanitare abilitate;

   - îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții 

specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra 

umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, 

care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei 

infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu 

excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Pentru a participa la concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor 

contractuale de agent de ordine, fiecare persoană trebuie să îndeplinească 

următoarele condiții specifice:

- pentru funcția contractuală de agent de ordine: studii generale;

- vechime în muncă - minim 6 luni;

- deținător al permisului de conducere categoria ,,B";

- absolvent al cursului de calificare de ,,agent de pază și ordine" cu atestat;

Concursul în vederea ocupării funcțiilor publice și contractuale vacante în cadrul 

Compartimentului Poliție locală, ordine și liniște publică din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Beica de Jos, județul Mureș se organizează în conformitate cu

legislația în vigoare și constă în 3 etape succesive, analizate de comisiile de concurs,

dupa cum urmează:

a) selecția dosarelor de înscriere;

b) proba scrisă;

c) interviul.

Se  pot prezenta la urmatoarea probă numai candidații declarați admiși la

proba precedentă.

Sunt declarati admiși la proba scrisă respectiv la interviu doar candidații care

au obținut punctajul minim prevăzut de lege, iar punctajul final se calculează prin

însumarea punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs 

care va conține următoarele documente:

    a) cerere de înscriere la concurs adresatã primarului comunei Beica de Jos;



    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit 

legii, dupã caz;

    c) copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestã 

efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor 

specifice;

    d) copia carnetului de muncã, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință

care să ateste vechimea în muncã, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

    e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează iar în cazul în care, 

candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe 

propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul 

de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării 

primei probe a concursului;

    f) adeverinþã medicalã care sã ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată

cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al 

candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae;

    h) în completarea actelor enumerate mai sus, candidați vor depune la dosar și un 

aviz psihologic;

f) certificat fiscal care să ateste lipsa datoriilor către bugetul local.

    Adeverinþa care atestã starea de sănătate conține, în clar, numãrul, data, 

numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul 

Sănătății.

    În cazul documentului prevãzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la 

selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu 

are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul 

cazierului judiciar, cel mai târziu pânã la data desfășurării primei probe a concursului.

    Copiile de pe actele prevãzute mai sus se prezuntã în copi legalizate sau însoțite 

de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către 

secretarul comisiei de concurs.

Cererea de înscriere se pune la dispoziția candidaților prin secretarul comisiei de 

concurs din cadrul instituției publice organizatoare a concursului.

În aplicarea prevederilor legale și a hotărârii Consiliului local al comunei Beica de 

Jos prin care se aprobă condițiile de organizare și desfășurare a concursului în vederea 

ocupării funcțiilor publice și contractuale vacante în cadrul Compartimentului Poliție 

locală, ordine și liniște publică din aparatul de specialitate al primarului comunei Beica 



de Jos, județul Mureș, comisiile de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor vor fi 

desemnate de către primarul comunei Beica de Jos prin dispoziţie. Acestea vor fi aduse 

la cunoștință publică în condițiile legii.


