ROMÂNIA

COMUNA BREBU
Judeţul Prahova, sat Brebu Mânăstirei Aleea Casa Domneasca nr. 2
Tel: 0244357521, Fax: 0244358041, e-mail:
primaria@brebuprahova.ro
CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE SPECIFICE DE EXECUTIE
VACANTA DE POLITIST LOCAL

In temeiul art. 618 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare, Primaria Comunei Brebu organizeaza concurs de recrutare oentru
ocuparea functiei publice specifice de executie vacanta de politist local, clasa III, grad profesional
debutant din cadrul Compartimentului Politia locala.
Desfasurarea concursului
-proba scrisa – 23.02.2022, ora 10,00
-interviul – 25.02.2022, ora 10,00
Locatia de desfasurare a probei scrise: sediul Centrului Cultural situat in Aleea Casa Domneasca,
nr. 2, Comuna Brebu, sat Brebu Manastirei, Judetul Prahova.
Dosarele de inscriere la concurs se depun in termen de 20 de zile de la data aparitiei
anuntului pe pagina de internet a institutiei noastre si pe site-ul Agentiei Nationale a
Functionarilor Publici, respectiv in perioada 21.01.2022 – 09.02.2021;
-data afisare anunt: 21.01.2022;
Selectia dosarelor de concurs are loc in termen de 5 zile lucratoare de la expirarea
termenului de depunere a dosarelor, respectiv in perioada: 10,11,14,15,16.02.2022 si
rezultatul acesteia se va afisa la sediul institutiei si pe pagina de internet
www.brebuprahova.eu.
-data depunere contestatii: 17.02.2022
-data solutionare contestatii: 18.02.2022
Selectia dosarelor de concurs are loc in termen de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului de
depunere a dosarelor, respectiv in perioada si rezultatul acesteia se va afisa la sediul institutiei
si pe pagina de internet www.brebuprahova.eu.
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia evaluarii
psihologice prevazuta la art. 465 alin. (1) lit. e).

Dosarul de inscriere depus de catre candidati la concursul de recrutare va contine in mod
obligatoriu urmatoarele documente:
a.formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3 (H.G. nr. 611/2008) se pune la dispozitia
candidatilor de catre autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului din oficiu,
prin publicare pe pagina de internet a acesteia in format deschis, editabil, in cadrul sectiunii
dedicate publicitatii concursului, precum si la sediu, in locul special amenajat pentru
desfasurarea de activitati de informare si relatii publice, in format letric;
b.curriculum vitae, model comun european;
c.copia actului de identitate;
d.copii ale diplomelor de studii, certificatelor si a altor documente care atesta efectuarea
unor specializari si perfectionari;
e. copia carnetului de munca si a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata,
care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea
postului/functiei sau pentru exercitarea profesiei; modelul orientativ al adeverintei este
prevazut in anexa nr. 2D (H.G. nr. 611/2008). Adeverintele care au un alt format decat cel
prevazut in anexa nr. 2D trebuie sa cuprinda elementele similar celor prevazute in anexa nr.
2D si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate,
nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii
activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor;
f.copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6
luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului; Adeverinta
care atesta starea de sanitate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea
acestuia, in formatul standard stability prin ordin al ministrului sanatatii. Pentru candidatii
cu dizabilitati, in situatia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care atesta starea de
asanatate trebuie insotita de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis
in conditiile legii;
g.cazierul judiciar;
h.declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din
formularul de inscriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securitatii
sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica;
Copiile de pe actele mai sus mentionate se prezinta in copii legalizate sau insotite de
documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul
comisiei de concurs.

CONDITII DE PARTICIPARE PENTRU FUNCTIA PUBLICA SPECIFICA DE EXECUTIE DE POLITIST LOCAL,
CLASA III, GRADUL PROFESIONAL DEBUTANT DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI POLITIA
LOCALA:
-studii liceale, respective studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat;
-vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: nu este cazul;
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând adresa de
corespondenţă, telefon/fax, e-mail, numele și prenumele persoanei de contact şi funcţia
publică deţinută;
Primaria Comunei Brebu, Judetul Prahova
Sat Brebu Manastirei, Aleea Casa Domneasca, nr. 2
Telefon: 0244357521, fax 0244358041,e-mail, primaria@brebuprahova.eu
Persoana contact: Bogdan Lucian Laurentiu, secretar general UAT Comuna Brebu
BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA CONCURS:
1.Constitutia Romaniei, republicata;
2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu
modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr. 155/2010 a politiei locale (r1), cu modificarile si completarile ulterioare;
4.O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6.H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare
a politiei locale;
7.Regulament (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in cee ace priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
8.O.G. nr. 27/2002 privind regmenetarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile
si completarile ulterioare;
9.Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor in incalcare a unor norme de convietuire
sociala, a ordinii si linistii publice, (r5), modificata;
10.O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;

