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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
Tel/fax: 0260-636066
e-mail: primaria@crasna.ro; www.primariacrasna.ro
Codul de înregistrare fiscală 4495115
Adresa: Comuna Crasna, sat. Crasna, nr.13, jud. Sălaj
Cod poştal: 457085

Nr.10461/06.12.2018

ANUNȚ
Primăria comunei Crasna anunţă concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice
vacante de Polițist local, cu studii superioare clasa I, gradul profesional asistent, la
compartimentul POLIȚIA LOCALĂ.
CONDIŢIILE GENERALE, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe
bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau
contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea
justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă
cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă
pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
CONDIŢIILE SPECIFICE prevăzute în fişa postului:
 studiile: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor
juridice.
 vechimea în specialitatea studiilor, potrivit art. 57 din Legea nr. 188/1999: 1 an.
 alte specializări, abilităţi şi competenţe: permis de conducere categoria B.
BIBLIOGRAFIE
1. Constituţia României;
2. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi
completările ulterioare.
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4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
5. Legea nr. 155/2010 – legea poliției locale, cu modificările şi completările ulterioare.
6. H.G. nr. 1332 din 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a poliţiei locale.
7. Legea nr. 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire
socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată .
8. Legea nr. 60/1991, republicată, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice,
republicată.
9. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor,
cu modificările şi completările ulterioare.
10. Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaței împotriva unor activități comerciale
ilicite, republicată.
Proba scrisă va avea loc în data de 16.01.2019, ora 9,00.
Interviul va avea loc în data de 18.01.2019 ora 9,00.
DOSAR DE ÎNSCRIERE:
În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului
în Monitorul Oficial al României, Partea a III - a, candidaţii depun dosarul de concurs, care va
conţine în mod obligatoriu: :
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor
specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada
lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării
funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de
lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul
comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite
şi în format electronic, la adresa de e-mail prevăzută la art. 39 alin. (11) lit. h).
Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În
acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea
la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are
obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul
desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea
neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la
înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică
competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la
nivel instituţional.
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ATRIBUȚIILE prevăzute în fișa postului:
a)menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și

siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condițiile legii;
b) menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților
sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii
administrativ-teritoriale, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum
și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea unităților/
subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituții/servicii publice de interes local,
stabilite prin planul de ordine și siguranță publică;
c) participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la
activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori
catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
d) acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea
părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea
acestora serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în
condițiile legii;
e) constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației
privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de
gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile
specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă sprijin
personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost;
f ) participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu
ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor
comerciale promoționale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative,
după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care
implică aglomerări de persoane;
g) asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unității și în administrarea
autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local,
stabilite de consiliul local;
h) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind
conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației
publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;
i) execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și
instanțele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru
persoanele care locuiesc pe raza de competență;
j) participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun
sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității
stradale;
k) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de
construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;
l) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare
a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;
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m) verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă
formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a
activităţii economice;
n) participă la acţiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără
autorizaţie pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe
spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor
instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de
acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;
p) constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în
domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de
constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de
specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz,
preşedintelui consiliului judeţean, primarului unităţii administrativ-teritoriale ori al sectorului
municipiului Bucureşti în a cărui rază de competenţă s-a săvârşit contravenţia sau persoanei
împuternicite de aceştia.
o)constată contravenții și aplică sancțiuni, în toate situațiile în care această calitate este stabilită
în sarcina primarului, prin acte normative în vigoare.
q) constată contravenții și aplică sancțiunile stabilite prin Hotărâri adoptate de Consiliul local al
comunei Crasna.
Date contact: adresa de corespondență: loc. Crasna nr.13, jud. Sălaj, tel/fax:
0260636066, e-mail: primaria@crasna.ro, persoana de contact: Lazar Veturia- secretar.

PRIMAR,
BOGYA MIKLOS

