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Nr.5426 din 08 noiembrie  2019 

 

BIBLIOGRAFIE  
la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui 

deţinut a funcţionarilor publici de execuție  
 

Pentru funcțiile publice din cadrul  Compartimentului Ordine și liniște publică - 

Serviciul Ordine și liniște publică și pază bunuri: 

 

1. Constituția României; 

2.  Partea a VI-a - Statutul funcționarilor publici, titlul II din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

3. Legea nr.155/2010 – legea politiei locale, republicată, modificată şi completată; 

4. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de 

organizare şi funcţionare a poliţiei locale, modificată şi completată; 

5. Legea nr.12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerţ 

sau prestări de servicii ilicite; 

6. Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată; 

7. Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007(art.45 alin.(2); 

8. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

9. Legea nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din 

tutun; 

10. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările 

și completările ulterioare; 

11.  H.C.L. Botoşani nr.221/2009 pentru aprobarea Regulamentului de întreţinere şi circulaţie a 

câinilor cu stăpân pe teritoriul municipiului Botoşani; 

12. H.C.L. Botoşani nr.355/2011 privind stabilirea unor norme de gospodărire, înfrumuseţare, 

păstrare a ordinii şi curăţeniei în municipiul Botoşani; 

13. H.C.L. Botoșani nr.293/2014 Regulamentul de organizare și funcționare a terenurilor de 

joacă pentru copii, din municipiul Botoșani; 

14. H.C.L. Botoșani nr.292/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare a circulației 

rutiere in municipiul Botoșani, modificată prin H.C.L. Botoșani nr.90 din 26.04.2018 

 

Pentru funcțiile publice din cadrul Serviciului Circulația pe drumuri publice: 

 

1. Constituția României; 

2.  Partea a VI-a - Statutul funcționarilor publici, titlul II din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

3. Legea nr.155/2010 – legea politiei locale, republicată, modificată şi completată; 
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4. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de 

organizare şi funcţionare a poliţiei locale, modificată şi completată; 

5. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002  privind circulaţia pe drumurile publice, 

modificată şi completată; 

6. Hotărârea Guvernului nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 

7. H.C.L. Botoșani nr.292/29.11.2017, completata cu H.C.L. Botoșani nr.90/26.04.2018 – 

privind organizarea circulaţiei rutiere in mun; Botoşani,activitatea de ridicare/ blocare,depozitare si 

eliberare a autovehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public sau privat si regimul 

parcărilor; 

8. Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate, 

modificată şi completată; 

9. Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere; 

10. Legea nr.448/2006, republicată, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap; 

11. Legea nr.92/2007 - Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-

teritoriale. 

 

Pentru funcțiile publice din cadrul Serviciului Protecția mediului: 

 

- polițist local, clasa I, grad profesional superior 

1.  Constituția României; 

2.  Partea a VI-a - Statutul funcționarilor publici, titlul II din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

3. Legea nr.155/2010 – legea politiei locale, republicată, modificată şi completată; 

4. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de 

organizare şi funcţionare a poliţiei locale, modificată şi completată; 

5. O.G.  nr.27 din 30 ianuarie 2002 - privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;  

6. O.G. nr. 2/2001 - privind regimul juridic al contravenţiilor; 

7.  Legea  nr.349/06.06.2002 (cu modificările și completările ulterioare) – pentru prevenirea și 

combaterea efectelor consumului produselor din tutun; 

8. Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 

terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ - teritoriale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

9. O.U.G.  nr. 97/2005, Republicată privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 

identitate ale cetăţenilor români, 

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

socială,  a ordinii şi liniştii publice, republicată  -  art. 3; 

11. Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 

localităţilor; 

12. Legea nr. 211/2011, privind regimul deşeurilor;  

13. O.G. nr. 195/2005 , privind protecţia mediului – art. 96 alin. 1 pct. 26, art. 96 alin. 2 pct. 32-

35, art. 96 alin. 3 pct. 9 și 15;  

14. Ordin M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 

mediul de viaţă al populaţiei; 

15.  H.C.L. nr. 355/2011 – Hotărâre privind stabilirea unor norme de gospodărire, înfrumuseţare, 

păstrare a ordinii şi curăţeniei în municipiul Botoşani. 
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16. H.C.L.  nr. 132/2016 – Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului de 

salubrizare din Municipiul Botoșani. 

17. H.C.L. nr. 292/2017, privind aprobarea Regulamentului de organizare a circulaţiei rutiere în 

municipiul Botoşani şi a documentaţiei de delegare a gestiunii, prin negociere directă, către S.C. 

ELTRANS S.A., a activităţii de gestionare a parcărilor dotate cu parcometre si procedurilor 

aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar în municipiu şi a activităţii de ridicare, blocare, 

transport, eliberare, relocare a vehiculelor staționate neregulamentar, abandonate sau fără stăpân, de 

pe domeniul public sau privat al municipiului Botoșani; 

18. H.C.L. nr. 221/2009 hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de întreţinere şi circulaţie a 

câinilor cu stăpân pe teritoriul municipiului Botoşani.  

 

- polițist local, clasa a III-a, grad profesional superior 

1. Constituția României; 

2.  Partea a VI-a - Statutul funcționarilor publici, titlul II din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

3. Legea nr.155/2010 – legea politiei locale, republicată, modificată şi completată; 

4. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de 

organizare şi funcţionare a poliţiei locale, modificată şi completată; 

5. O.G. nr. 2/2001 - privind regimul juridic al contravenţiilor; 

6. O.U.G.  nr. 97/2005, Republicată privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 

identitate ale cetăţenilor români; 

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

socială,  a ordinii şi liniştii publice, republicată  -  art. 3; 

8. Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 

localităţilor; 

9. Legea nr. 211/2011, privind regimul deşeurilor;  

10. Legea  nr.349/06.06.2002 – pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului 

produselor din tutun, cu modificările și completările ulterioare; 

11. O.G. nr. 195/2005 , privind protecţia mediului – art. 96 alin. 1 pct. 26, art. 96 alin. 2 pct. 32-

35, art. 96 alin. 3 pct. 9 și 15;  

12. H.C.L.Botoșani nr. 355/2011 – Hotărâre privind stabilirea unor norme de gospodărire, 

înfrumuseţare, păstrare a ordinii şi curăţeniei în municipiul Botoşani; 

13. H.C.L. Botoșani  nr. 132/2016 – Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului de 

salubrizare din municipiul Botoșani; 

14. H.C.L. Botoșani nr. 292/2017, privind aprobarea Regulamentului de organizare a circulaţiei 

rutiere în municipiul Botoşani şi a documentaţiei de delegare a gestiunii, prin negociere directă, 

către S.C. ELTRANS S.A., a activităţii de gestionare a parcărilor dotate cu parcometre si 

procedurilor aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar în municipiu şi a activităţii de ridicare, 

blocare, transport, eliberare, relocare a vehiculelor staționate neregulamentar, abandonate sau fără 

stăpân, de pe domeniul public sau privat al municipiului Botoșani; 

15. H.C.L. Botoșani nr. 221/2009 hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de întreţinere şi 

circulaţie a câinilor cu stăpân pe teritoriul municipiului Botoşani.  

 

Pentru funcțiile publice din cadrul Biroului Dispecerat și Evidența persoanelor: 

 

1. Constituția României; 

2.  Partea a VI-a - Statutul funcționarilor publici, titlul II din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 



pg. 4 

 

3. Legea nr.155/2010 – legea politiei locale, republicată, modificată şi completată; 

4. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de 

organizare şi funcţionare a poliţiei locale, modificată şi completată; 

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

socială,  a ordinii şi liniştii publice, republicată; 

6. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu  modificările 

şi completările ulterioare (art. 1 - 44); 

7. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 

al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice 

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 

și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor); 

8. Ordonanţa de Urgenţă nr. 97/2005, republicată, privind evidenţa, domiciliul şi actele de 

identitate ale cetăţenilor români (art. 11 - 24); 

9. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor 

publici, cu modificările și completările ulterioare; 

10. Legea nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu 

caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, 

urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de 

siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date; 

11. Ordonanța nr. 27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, 

actualizată; 

12. H.C.L. 355/2011,  privind Normele de gospodărire, înfrumuseţare, păstrare a ordinii şi 

curăţenie în municipiul Botoşani; 

13. H.C.L. 292/2017, privind aprobarea Regulamentului de organizare a circulaţiei rutiere în 

municipiul Botoşani şi a documentaţiei de delegare a gestiunii, prin negociere directă, către S.C. 

ELTRANS S.A., a activităţii de gestionare a parcărilor dotate cu parcometre si procedurilor 

aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar în municipiu şi a activităţii de ridicare, blocare, 

transport, eliberare, relocare a vehiculelor staţionate neregulamentar, abandonate sau fără stăpân, de 

pe domeniul public sau privat al municipiului Botoşani. 

                                                                

Pentru funcția publică din cadrul Serviciului Activitate comercială și Camera de corpuri 

delicte 

 

1. Constituţia României, republicată;  

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, Partea a VI-a, 

Titlul II – Statutul funcționarilor publici; 

3. Legea nr.155/2010 – legea politiei locale, republicată, modificată şi completată; 

4. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de 

organizare şi funcţionare a poliţiei locale, modificată şi completată; 

5. Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din 

sectorul agricol; 

6. Legea nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ 

sau prestări de servicii ilicite; 

7. Legea nr.252/2003 privind registrul unic de control; 

8. Legea nr.103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea 

obiectelor de cult; 

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

socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată; 

10. Hotărârea Guvernului nr.348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de 

piaţă în unele zone publice; 
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11. Hotărârea Guvernului  nr. 843 din 14 octombrie 1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor 

de alimentaţie publică neincluse în structurile de primire turistice; 

12. Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 

13. Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor; 

14. Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu  modificările 

şi completările ulterioare; 

15. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.44 /2008 privind desfăşurarea activităţilor economice 

de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale; 

16. H.C.L. Botoşani nr.202/2005 privind aprobarea R.O.F. a Serviciului public de administrare 

a pieţelor şi târgului (Obor) din municipiul Botoşani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar comisie, 

Viorica Repciac 

 

 

 

NOTĂ: Se vor lua în considerare formele actelor normative enumerate, în vigoare la data publicării anunțului privind 

organizarea examenului. 

 

Afişat astăzi, 08 noiembrie 2019, ora 08:00, la sediul Poliţiei Locale a municipiului Botoșani și pe pagina de internet 

http://politialocalabt.ro/ 

http://politialocalabt.ro/

