ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIS
CONSILIUL LOCAL BUZIAS
HOTĂRÂREA NR. 30
31.10.2016

privind aprobarea criteriilor (condiţiilor) şi procedura de organizare şi desfăşurare a
concursului pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu din cadrul
Poliţiei Locale a Orasului Buzias
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUZIAŞ , JUDEŢUL TIMIŞ :











Având în vedere Expunerea de motive întocmită de Primarul orasului Buzias, înregistrată sub
nr. 13178/26.10.2016, prin care propune Consiliului Local al orasului Buzias aprobarea
criteriilor (condiţiilor) şi procedura de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea
functiei publice de conducere vacante de şef serviciu din cadrul Poliţiei Locale a Orasului
Buzias ;
Analizând raportul de specialitate întocmit către Compartimentul Resurse Umane Normare
Organizare si Salarizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Buzias,
înregistrat sub nr. 13179 /26.10.2016;
Luand in considerare rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al
orasului Buzias, prin care se acorda aviz favorabil;
Având în vedere prevederile art.30 lit.b şi ale art.31 alin.1, lit. h din Legea Poliţiei locale nr.
155/2010, republicata, cu modificările şi completările ulterioare ;
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru
de organizare şi functionare a Poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare ;
Având în vedere H.C.L. nr. 21/29.09.2016 privind aprobarea modificarii organigramei şi a
statelor de funcţii ale Aparatului propriu de specialitate al Primarului orasului Buzias ,ale
serviciilor și instituțiilor publice locale, pentru anul 2016;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare ;
Având în vedere prevederile art. 36 alin.1, alin. 2 lit. a), alin. (9), art. 45 alin. (1), art. 115
alin1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă criteriile (condiţiile) şi procedura de organizare şi desfăşurare a concursului
pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu la Poliţia Locală Buzias,
conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului Oraş Buziaş.
Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica :
- Institutiei Prefectului judetului Timiş ;
- Primarului orasului Buzias ;
- Compartimentului Resurse Umane Normare Organizare si Salarizare
- Tuturor cetatenilor, prin afisare la sediul institutiei si publicare in site-ul institutiei .
PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
ALDAN FLORIAN PETRU

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
VLADA CRISTINA

Anexa nr. 1
la H.C.L. Buzias nr. 30 din 31.10.2016

CRITERIILE SI PROCEDURA PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE
CONDUCERE - ŞEF SERVICIU POLIŢIA LOCALA BUZIAS

A) Criteriile (condiţiile) de organizare şi desfăsurare a concursului pentru ocuparea
funcţiei de şef serviciu Poliţia Locală Buzias –funcţii publice de conducere

Pentru a participa la concursul organizat in vederea ocuparii functiei publice de conducere,
fiecare persoana trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii (criterii) generale si specifice:
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.
Studii necesare pentru ocuparea functiei publice de sef serviciu Politia Locala Buzias :
k) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in Stiinţe sociale si administrative specializări: Ordine şi Siguranţă publică, Poliţie Locală, Administraţie publica , Ştiinţe
Politice , Academia de Politie , Stiinte juridice sau Stiinte economice ;
l) condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul
de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere se stabilesc astfel:
- 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea
funcţiilor publice de conducere de şef serviciu .
m) pentru participarea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice
de conducere, candidaţii trebuie să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în

domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice ;
n) cunostinte de operare pe calculator nivel mediu .

Conditii specifice :
- aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcţia solicitată ;
- apt psihologic portarma ;
- permis categoria B .
B) Procedura de organizare şi desfaşurare a concursului
Concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de şef serviciu din
cadrul Poliţiei Locale se organizeaza in conformitate cu legislatia in vigoare si consta in 3
etape succesive, analizate de comisiile de concurs, dupa cum urmează:
a) selectia dosarelor de inscriere;
b) proba scrisa care consta in redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste –grilă ;
c) interviul - criterii de evaluare :
- abilităţile de comunicare;
- capacitatea de analiză şi sinteză;
- abilităţile impuse de funcţie;
- motivaţia candidatului;
- comportamentul în situaţiile de criză.
- capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora;
- exercitarea controlului decizional;
- capacitatea managerială.
Se pot prezenta la urmatoarea proba numai candidatii declarati admisi la proba
precedenta.
Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut: minimum 70 de puncte
dintr-un punctaj maxim de 100 puncte.
Sunt declarati admisi la interviu candidatii care au obtinut: minimum 70 de puncte
dintr-un punctaj maxim de 100 puncte.
Punctajul final se calculeaza prin insumarea punctajelor obtinute la proba scrisa si
interviu.Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la
data susţinerii ultimei probe.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu,
candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării
rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise ori a
interviului, la instituţia publică organizatoare a concursului, sub sancţiunea decăderii din
acest drept. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul
instituţiei organizatoare a concursului, imediat după soluţionarea contestaţiilor.
În vederea participării la concurs, fiecare candidat trebuie să prezinte, la
înscriere, următoarele acte :
-

formularul de înscriere care va fi pus la dispoziţia candidaţilor de către
compartimentul resurse umane din cadrul instituţiei;
copia actului de identitate;

-

-

copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care să ateste efectuarea unor
specializări;
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;
cazierul judiciar ;
adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul
Sănătăţii Publice;
apt psihologic portarma ;
aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcţia solicitată
declaratia pe proprie care sa ateste ca nu a desfăşurat activitate de poliţie politică ;
caracterizare de la ultimul loc de munca , din care sa rezulte comportamentul
candidatului in societate ;
copia permisului de conducere - categoria B

Dosarele pentru inscriere la concurs se vor depune la Compartimentul Resurse Umane
din cadrul Primariei orasului Buzias, in termen de 20 zile de la data publicarii anunţului de
concurs in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a .
Data sustinerii probelor de concurs, bibliografia stabilită pentru concurs, comisiile de
concurs şi de soluţionare a contestaţiilor se vor stabili prin dispoziţie a primarului orasului
Buzias, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile
ulterioare, după obţinerea nominalizărilor reprezentanţilor Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici în comisiile de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL
ALDAN FLORIAN PETRU

