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Bibliografia și tematica pentru concursul de promovare în funcţia publică de conducere 
vacantă de Șef serviciu – Serviciul Poliția locală din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului orașului Tăuții-Măgherauș, județ Maramureș 
 
BIBLIOGRAFIE 

1. Constituția României, republicată; 
2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare - 

Partea a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 
administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice, Titlul I, Titlul II și Anexa nr. 
6 – Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale 

ale funcţionarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020, 
precum şi pentru realizarea procesului de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi numiţi 

în funcţia publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020; 
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu 

modificările și completările ulterioare; 
5. Legea Poliţiei Locale nr.155/2010, republicată și actualizată; 

6. Regulamentul–cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.1332/2010;   

7. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale a Orasului Tautii-Magheraus, 
aprobat prin HCL nr.250/2019; 

8. Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 
socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

9. O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare - Cap.I – Dispoziții generale, Cap.II – Constatarea contravenției, Cap.III - Aplicarea 

sancțiunilor contravenționale, Cap.V - Executarea sancțiunilor contravenționale; 
10. Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 

republicată și actualizată – Cap.I – Dispoziții generale, Cap.II – Formele de pază, Secțiunea a 2-a – 
Paza cu polițiști locali și paza proprie și Secțiunea a 3-a - Paza în mediul rural; 

11. Legea nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

TEMATICĂ 
1. Constituția României, republicată; 

2. Reglementări în domeniul funcției publice; 
3. Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare. 
4. Reglementări privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale 
5. Reglementari privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a 

ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
6. Reglementari privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare - Cap.I – Dispoziții generale, Cap.II – Constatarea contravenției, Cap.III - Aplicarea 

sancțiunilor contravenționale, Cap.V - Executarea sancțiunilor contravenționale; 
7. Reglementari privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 

republicată și actualizată – Cap.I – Dispoziții generale, Cap.II – Formele de pază, Secțiunea a 2-a – 
Paza cu polițiști locali și paza proprie și Secțiunea a 3-a - Paza în mediul rural; 

8. Reglementari privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 


