
     ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
PRIMĂRIA COMUNEI TOMŞANI                  

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE
la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de

politist local clasa III, grad profesional principal

Condiţii generale:    candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile  prevăzute de art. 54 din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

Condiţiile specifice   :
  a) Studii  medii  absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  b) Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minim 5 ani.

Condiţii de desfăşurare a concursului  :
- data la care se va desfăşura concursul: 27.03.2014 ora 11,00-proba scrisă;
- locul de desfăşurare a concursului : Primăria comunei Tomşani, judeţul Prahova;
- data până la care se pot depune dosarele:   18.03.2014.

Bibliografie:
a) Constituţia României ;
b) Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi

completările ulterioare;
c) Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată ;
d) Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici ;
e) Legea nr. 155/2010 –Legea Poliţiei locale;
f) Hotărârea  Guvernului  nr.  1332/2010  privind  Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare   a

poliţiei locale;
g) Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu

modificările şi completările ulterioare;
h) Legea nr.  61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a  unor norme  de convieţuire

socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
i) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi

completările ulterioare.

Conţinutul dosarului:
1. Formularul de înscriere;
2. Copia actului de identitate;
3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după
caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
5. Cazierul judiciar;
6. Adeverinţa care să ateste starea de  sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării  concursului  de  către  medicul  de  familie  al  candidatului  sau  de  către  unităţile  sanitare
abilitate;
7.  Declaraţia pe propria răspundere  sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de
poliţie politică. 

Primarul Comunei Tomşani,
Pelin Mihai-Florin


