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Nr. 5276 din 10 noiembrie 2022 

 

 

 

ANUNŢ  

organizare examen de promovare în grad profesional 

 

În conformitate cu prevederile art.617 alin.(2) şi ale art. 618 alin. (22) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale 

Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Poliția Locală a 

municipiului Botoșani organizează la sediul instituţiei din Str. Mihail Kogălniceanu nr. 16, 

Botoșani, examen de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici de execuție din 

cadrul instituției. 

Condiţiile de participare la examen sunt cele prevăzute de art. 479 alin. (1), cu excepția literei b) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 

ulterioare, respectiv: 

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care 

promovează;  

- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 

ani de activitate;   

- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ. 

 

Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul Poliției Locale Botoșani, în termen de 20 zile 

de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 10 noiembrie –  29 noiembrie 2022, inclusiv, 

şi conțin în mod obligatoriu următoarele documente: 

a) formularul de înscriere; 

b) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în 

vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 

c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de 

activitate; 

d) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare 

a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune 

disciplinară, care să nu fi fost radiată. 

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, 

care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI: 

1. proba scrisă, în data de 12 decembrie 2022, ora 10.00, la sediul Poliției Locale Botoșani; 

2. 2. proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la 

sediul instituției, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte. 

 

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BOTOȘANI 
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 16, judeţul Botoşani 

Telefon 0231/513100, 0331/401541, 
Fax 0231527022, e-mail politialocalabt@yahoo.com  

Operator de  date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 

2016  
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BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ 

Biroul Dispecerat şi Evidenţa persoanelor  

1. Constituţia României, republicată. 

- Drepturile şi libertăţile fundamentale (art.22 – art.53); 

- Îndatoririle fundamentale (art.54 – art.57);   

2.  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare - Titlul I şi Titlul II ale părții a VI – a: 

- Funcționarul public – noțiuni generale (art. 371 - art. 374); 

- Drepturile și îndatoririle funcţionarilor publici (art. 412 – art. 450); 

 - Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici (art. 490 - art. 501);  

3. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 - Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare (art. 1- art. 5);  

 - Prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (art.6 – art.15); 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

 - Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie (art.3 – art.6); 

 -  Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii (art.7 – art.13); 

 -  Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei (art.21 – 

art.22); 

5. Legea nr.155/2010 – Legea poliției locale, cu modificarile si completarile ulterioare:   

 - Atribuţiile poliţiei locale în domeniul evidenței persoanelor (art.11); 

 - Drepturile şi obligaţiile poliţistului local (art. 20 - art.21); 

6. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si 

functionare a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare:  

- activităţile desfășurate de poliţiştii locali - în executarea atribuţiilor prevăzute de lege - în domeniul 

evidenţei persoanelor (art.28); 

7. Regulamentul (UE) nr. 679/2016 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) - capitolul I și capitolul II (art. 5, art.6 și art. 7);  

8. 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; 

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

Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); 

10.  Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii 

şi liniștii publice, republicată;  

11. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările 

ulterioare; 

12. O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările şi  completările ulterioare: 

- Sancţiunile contravenţionale principale şi complementare (art.5 - art.14); 

- Constatarea contravenţiei (art.15 –art. 20); 

- Aplicarea sancţiunilor contravenţionale ( art. 21- art. 30 ); 

13. O.G. nr. 27/2002  privind reglementarea activității de soluționare a petiţiilor, cu modificările ulterioare: 

- modul de soluţionare al petiţiilor; 

  

14. Ordonanța de urgență nr. 97/2005, privind evidența, domiciliul, reședința şi actele de   identitate ale 

cetățenilor români, republicată: art. 11 - 24. 
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Serviciul Activitate comercială și Camera de corpuri delicte 

1. Constituţia României, republicată. 

- Drepturile şi libertăţile fundamentale (art.22 – art.53) 

- Îndatoririle fundamentale  (art.54 – art.57)   

2.  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare - Titlul I şi Titlul II ale părții a VI – a: 

- Funcționarul public – noțiuni generale (art. 371- art. 374) 

- Drepturile și îndatoririle funcţionarilor publici (art. 412 – art. 450); 

 - Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici (art. 490 - art. 501);  

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137 / 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 - Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare (art. 1- art. 5);  

 - Prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (art.6 – art.15); 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 - Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie (art.3 – art.6); 

 -  Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii (art.7 – art.13); 

 -  Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei (art.21 – 

art.22); 

5. Legea nr.155/2010 – Legea poliției locale, cu modificarile si completarile ulterioare:   

 - Atribuţiile poliţiei locale în domeniul activităţii comerciale (art. 10); 

 - Drepturile şi obligaţiile poliţistului local (art. 20 - art. 21);   

6. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si 

functionare a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare:  

 - activităţile desfășurate de poliţiştii locali - în executarea atribuţiilor prevăzute de lege - în domeniul 

activităţii comerciale  (art.26); 

7. Regulamentul (UE) nr. 679/2016 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) - capitolul I și capitolul II (art. 5, art. 6  și art. 7);  

8. O.G. nr. 27/2002  privind reglementarea activității de soluționare a petiţiilor, cu modificările ulterioare: 

- modul de soluţionare al petiţiilor; 

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

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

- Sancţiunile contravenţionale principale şi complementare (art.5 - art.14); 

- Constatarea contravenţiei (art.15 –art. 20); 

- Aplicarea sancţiunilor contravenţionale (art. 21- art. 30); 

11. O.G. nr. 99/2000 (r2), privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările şi 

completările ulterioare (capitolul I – art. 4; capitolul II - III;  capitolul 5 –  art. 16 –art. 33; capitolul VII – art. 

73 pct. (1 - 4); pct. (6-11); (13); (20ˆ1); 23; art. 75, art. 77, art. 78, art. 79;  

12. H.G. nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piata (capitolul II și capitolul III); 

13. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

14.  Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei 

publice nr. 1846/2408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 

pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol; 

15. H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu 

modificările şi completările ulterioare (Capitolul II, III, VII, VIII, IX);  

16. H.G. nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publica neincluse în structurile 

de primire turistice; 

17. H.G. nr. 947/2000 (r2) privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor 

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

şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

19. Legea nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun;  

20. O.U.G.  nr. 97/2005 (r) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români 

(art. 12 - art 18); 

21. H.C.L. nr. 138/2020 – completată și modificată prin H.C.L. nr. 330/2021; privind înființarea Serviciului 

public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani – 

ANEXA nr. 4 - Regulamentul activităților de administrare a piețelor și oborului aflate în proprietatea 

municipiului Botoșani; 

22. H.C.L. nr. 355/2011 – Norme de gospodărire, înfrumuseţare, păstrare a ordinii şi curăţeniei în municipiul 

Botoşani.  

 

Serviciul Ordine și liniște publică și Pază  bunuri 

1. Constituţia României, republicată. 

- Drepturile şi libertăţile fundamentale (art.22 – art.53); 

- Îndatoririle fundamentale  (art.54 – art.57); 

2.  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare - Titlul I şi Titlul II ale părții a VI – a: 

- Funcționarul public – noțiuni generale (art. 371 - art. 374); 

- Drepturile și îndatoririle funcţionarilor publici (art. 412 - art 450); 

 - Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici (art. 490 - art. 501);  

3. Ordonanţa nr.137 / 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare: 

 - Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare (art. 1- art. 5);  

 - Prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (art.6 – art.15); 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

 - Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie (art.3 – art.6); 

 -  Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii (art.7 – art.13); 

 -  Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei (art.21 – 

art.22); 

5. Legea nr.155/2010 – Legea poliției locale, cu modificarile si completarile ulterioare:   

 - Atribuţiile poliţiei locale în domeniul ordinii şi liniştii publice şi al pazei bunurilor (art.6); 

 - Drepturile şi obligaţiile poliţistului local (art.20 - art.21);    

6. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si 

functionare a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare:  

- activităţile desfășurate de poliţiştii locali - în executarea atribuţiilor prevăzute de lege - în domeniul ordinii 

şi liniştii publice (art.23); 

7. Regulamentul (UE) nr. 679/2016 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) - capitolul I și capitolul II (art. 5, art.6 și art. 7);  

8. Legea nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun;  

9. Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii 

şi liniștii publice, republicată;  

10. Legea  nr.92/2007 privind serviciul de transport public local ( art.45 alin.(2);  

11. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

- Sancţiunile contravenţionale principale şi complementare (art.5 - art.14); 

- Constatarea contravenţiei (art.15 – art. 20); 

- Aplicarea sancţiunilor contravenţionale (art. 21- art. 30); 

12. Legea   nr. 60/1991 din 23 septembrie 199, republicată, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor 

publice; 
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13. Ordonanța nr. 27/2002  privind reglementarea activității de soluționare a petiţiilor, cu modificările 

ulterioare; 

14. Ordonanţă de urgenţă   nr. 97/2005 din 14 iulie 2005, republicată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa 

şi actele de identitate ale cetăţenilor români, art.12 – art.18; 

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

stăpân pe teritoriul municipiului Botoşani;  

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

ordinii şi curăţeniei în municipiul Botoşani;  

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

copii, din municipiul Botoșani;  

18. 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; 

19. H.C.L. Botoșani nr.130/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului 

public de salubrizare din municipiul Botoșani; 

20. H.C.L. Botoșani nr.138/2020 privind înființarea Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului 

și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani. 

 

Compartimentul Salarizare 

1. Constitutia Romaniei, republicată; 

- Drepturile şi libertăţile fundamentale (art.22 – art.53); 

- Îndatoririle fundamentale  (art.54 – art.57);  

2. Ordonanţa nr.137 / 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare: 

 - Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare (art. 1- art. 5);  

 - Prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (art.6 – art.15); 

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

 - Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie (art.3 – art.6); 

 - Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii (art.7 – art.13); 

 - Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei (art.21 – 

art.22); 

4. Legea nr.155/2010 – Legea poliției locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

5. Legea 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul II, 

Titlul III și Titlul IV); 

6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare - Titlul I şi Titlul II ale părții a VI – a;  

7. Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

8. Ordonanţa nr. 6 din 24 ianuarie 2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor 

drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi 

alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în 

anul 2007; 

9. Hotărârea nr. 250/1992 din 8 mai 1992, republicată, privind concediul de odihnă şi alte concedii ale 

salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare; 

10. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnitătilor publice, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.  

11. Hotărârea nr. 432 din 23 martie 2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici; 

12. O.U.G nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, actualizată; 

13. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul IV și Titlul V); 

14. H.G. nr.1397/2010 privind modelul, conținutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declarației 

privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit şi evidența nominală a persoanelor 

asigurate"; 
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15. Regulamentul (UE) nr. 679/2016 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) - capitolul I și capitolul II (art. 5, art.6 și art. 7). 

 

Compartimentul Juridic și Achiziții publice 

1. Constitutia Romaniei, republicată; 

- Drepturile, libertăţile și îndatoririle fundamentale (art.22 – art.57); 

2. Ordonanţa nr.137 / 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare: 

 - Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare (art.1- art. 5);  

 - Prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (art.6 – art.15); 

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

 - Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie (art.3 – art.6); 

 - Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii (art.7 – art.13); 

 - Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei (art.21 – 

art.22); 

4. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare - Titlul I şi Titlul II ale părții a VI – a;  

5. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si 

functionare a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea nr.514 /2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și 

completările ulterioare; 

7. Legea 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Legea nr.24/2000 republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;  

9. Ordonanța nr.27/2002  privind reglementarea activității de soluționare a petiţiilor, cu modificările 

ulterioare; 

10. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

11. Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

12. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările 

ulterioare;  

13. Hotărârea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;  

14. Legea nr. 50/1991 privind disciplina in constructii, republicată cu modificările și completările ulterioare;  

15. Legea nr. 287 /2009 privind Codul Civil, Cartea I - Despre persoane și Cartea a III-a – Despre bunuri;  

16. Legea nr. 134/2010, privind Codul de procedură civilă, Cartea I – Dispoziții generale și Cartea a II-a – 

Procedura contencioasă;  

17. Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, Partea Generală Titlul VI-Acte procesuale și 

procedurale comune, Cap.I și Cap. II și Partea Specială Titlul I – Urmărirea penală; 

18. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. 

19. Regulamentul (UE) nr. 679/2016 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) - capitolul I și capitolul II (art. 5, art.6 și art. 7). 

 

Compartimentul Resurse umane –   

 

 

 

 

Afișat astăzi, 10 noiembrie 2022, la sediul și pe pagina de internet a Poliției Locale Botoșani 


