
 

PRIMĂRIA COMUNEI TULUCESTI 

Tel. 0236/345007 

Fax. 0236/345707 

Nr. 7351/05.09.2019 

 
Consiliul Local Tuluceşti, reprezentat prin primar Bratu Petrică, vă roaga să publicaţi în data de 

09.09.2019 pe site-ul primăriei următoarele anunţuri:  

 

1. Consiliul Local Tuluceşti organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de Şef 

birou, clasa I, în cadrul biroului de Poliţie Locală Tuluceşti. Concursul se va organiza în data de 

09.10.2019, orele 09,00 – proba scrisă, la sediul Consiliului Local Tuluceşti, din sat Tuluceşti, str. 

Primăriei nr. 12, comuna Tuluceşti, cod 807300, judeţul Galaţi. Depunerea dosarului de concurs se 

va face în perioada 09.09.2019-30.09.2019 la sediul Comunei Tuluceşti sau pe mail: 

tulucesti@yahoo.com. Participanţii la concurs trebuie să îndeplinească cerinţele art. 386 lit. a – studii 

universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice 

juridice, administrative sau inginereşti, art. 465 alin. 1 şi alin 3 - „candidaţii trebuie să fie absolvenţi 

cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în 

specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform 

prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare” şi art. 468 alin. 2 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

care prevede „Condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiilor 

publice de conducere se stabilesc astfel: 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 

publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere de şef birou, şef serviciu şi secretar general 

al comunei, precum şi a funcţiilor publice specifice echivalente acestora”. Aplicantul trebuie sa 

detina permis de conducere categoria B.  

Vă anexăm bibliografia pentru concurs. Persoană de contact – Sandu Dan, secretar comună, 

tel. 0236345007, sau pe mail: tulucesti@yahoo.com.  

Concursul se organizează cu respectarea prevederilor H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi a prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  



2. Consiliul Local Tuluceşti organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de Poliţist 

local, clasa I, debutant, din cadrul biroului de Poliţie Locală Tuluceşti. Concursul se va organiza în 

data de 09.10.2019, orele 11,00 – proba scrisă, la sediul Consiliului Local Tuluceşti, din sat 

Tuluceşti, str. Primăriei nr. 12, comuna Tuluceşti, cod 807300, judeţul Galaţi. Depunerea dosarului 

de concurs se va face în perioada 09.09.2019-30.09.2019 la sediul Comunei Tuluceşti sau pe mail: 

tulucesti@yahoo.com. Participanţii la concurs trebuie să îndeplinească cerinţele art. 386 lit. a – 

“studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor 

juridice juridice, administrative sau inginereşti şi art. 465 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ;  

Vă anexăm bibliografia pentru concurs. Persoană de contact – Sandu Dan, secretar comună, 

tel. 0236345007, sau pe mail: tulucesti@yahoo.com.  



3. Consiliul Local Tuluceşti organizează concurs pentru ocuparea a 2 funcţii publice de 

Poliţist local, clasa III, debutant, din cadrul biroului de Poliţie Locală Tuluceşti. Concursul se va 

organiza în data de 09.10.2019, orele 13,00 – proba scrisă, la sediul Consiliului Local Tuluceşti, din 

sat Tuluceşti, str. Primăriei nr. 12, comuna Tuluceşti, cod 807300, judeţul Galaţi. Depunerea 

dosarului de concurs se va face în perioada 09.09.2019-30.09.2019 la sediul Comunei Tuluceşti sau 

pe mail: tulucesti@yahoo.com. Participanţii la concurs trebuie să îndeplinească cerinţele art. 386 lit. 

c – studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat, şi art. 465 alin. 1 

lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  

Vă anexăm bibliografia pentru concurs. Persoană de contact – Sandu Dan, secretar comună, 

tel. 0236345007, sau pe mail: tulucesti@yahoo.com.  

 

Primar 

Bratu Petrică 



Bibliografie, posturi Poliţia Locală Tuluceşti  

1. Constituția României;  

2. Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, republicată și actualizată;  

3. Regulamentul–cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.1332/2010;  

4. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările 

ulterioare;  

5. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  

6. Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată și actualizată;  

7. Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a 

ordinii şi liniştii publice, r2;  

8. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

9. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 

republicată și actualizată.  

10. Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice.  

11. Legea nr. 50/1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 


