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România 
Judeţul Hunedoara 

Primăria Municipiului  Lupeni 
BIROUL  RESURSE  UMANE, SALARIZARE, TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, ASISTENȚĂ MEDICALĂ PENTRU 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

Nr. 32100/20.10.2022 

                            

A N U N Ț  
Privind organizarea examenului de promovare, pentru ocuparea unei funcții publice de execuție dintr-o clasa 

superioară celei în care se află funcția publică deținută de funcționarul public  

 

 
Având în vedere prevederile art. 480 și 481 din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul 

Administrativ, și ale art.144 și 145 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria 

Municipiului Lupeni organizează examen pentru promovarea în clasă a unor funcționarii publici. 

Probele stabilite pentru concurs: 

Proba scrisă:     14.11.2022, ora 1000 la sediul Primăriei Lupeni;  

Interviul :           15.11.2022, ora 1000 la sediul Primăriei Lupeni; 

   Dosarul de înscriere la examen se pot depune în perioada 20.10.2022 ÷ 26.10.2022, între orele 7,00 

– 15,00  la Biroul Resurse Umane din cadrul Primăriei Lupeni. 

   Dosarul de înscriere la examenul de promovare in clasă trebuie să conțină în mod obligatoriu 

documentele prevăzute la art. 145 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 

dezvoltarea carierei funcționarilor publici, și anume : 

 -formularul de înscriere; 

 -adeverință eliberată de Biroul Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din 

care promovează; 

 -diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un 

domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;  

Secretariatul comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor va fi asigurat de d-na Pițul 

Daniela Alexandra  – Consilier Biroul Resurse Umane.  

Anexăm prezentei adrese bibliografia (tematica) stabilită pentru examenul de promovare în grad. 

 

 

 

 
 
 
 

PRIMAR,                                     CONSILIER, 

 

 Lucian – Marius Resmeriță                          Pițul Daniela Alexandra 
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Anexe 
 

I. Bibliografia pentru examenul de promovare în clasă  – Direcția Poliției Locale 

 
1 Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

2 Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

3 Legea nr.155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4 Hotărârea nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a poliției 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

5 Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările 

ulterioare. 

  

 

Notă : Bibliografia are în vedere actele normative cu toate modificările și completările aduse ulterior 

publicării lor. 

 
 

 

 

 

PRIMAR,                   BIROUL  RESURSE UMANE, 

 

 Lucian – Marius Resmeriță                    Pițul Daniela Alexandra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


