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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI                             

REPUBLICII, NR.13 

Nr. 3084  din 04.02.2022        

 

 

ANUNŢ 

privind organizarea concursului pentru ocuparea a 4 funcţii publice vacante de execuție  

din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni.  

 

 
Primăria municipiului Fălticeni organizează concurs de recrutare în data de 10.03.2022, ora 09,00 

(proba scrisă) şi în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise - interviul, la sediul 

Primăriei, pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al 

primarului municipiului Fălticeni: 

-  funcția publică vacantă de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul 

Compartimentului mediu; 

-  funcția publică vacantă de execuție de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul 

Compartimentului ordine, liniște publică și pază a bunurilor / Direcția Poliția Locală; 

-  funcția publică vacantă de execuție de polițist local, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul 

Compartimentului ordine, liniște publică și pază a bunurilor / Direcția Poliția Locală; 

-  funcția publică vacantă de execuție de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul 

Compartimentului disciplina în construcții și protecția mediului / Direcția Poliția Locală; 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ și următoarele condiții specifice de studii și vechime : 

• pentru funcția publică de inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului 

mediu: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în domeniul 

ingineriei mediului sau ingineria produselor alimentare, nu necesită vechime; 

• pentru funcțiile publice de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent: studii universitare de licenţă 

absolvite cu diploma de licență sau echivalentă într-unul din domeniile fundamentale: Științe sociale; 

Științe umaniste și arte; Știința sportului și știința educației; Matematică și științe ale naturii și o 

vechime de minim 1 ani în specialitatea studiilor; 

• pentru funcția publică de polițist local, clasa I, gradul profesional debutant: studii universitare de licenţă 

absolvite cu diploma de licență sau echivalentă într-unul din domeniile fundamentale: Științe sociale; 

Științe umaniste și arte; Știința sportului și știința educației; Matematică și științe ale naturii, nu necesită 

vechime. 

 Dosarul de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de 

internet a Primăriei municipiului Fălticeni și pe site-ul A.N.F.P, respectiv în perioada: 07 – 28 februarie 2022, 

la sediul Primăriei municipiului Fălticeni şi trebuie să conţină următoarele documente: 

 formularul de înscriere, conform anexei nr.3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;  

 copia actului de identitate; 

 copiile diplomelor de studii şi alte altor acte care atestă efectuarea unor cursuri / specializări; 

 copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în 

specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 

 adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior 

derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;  

 declarative pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie 

politică; 

 cazierul judiciar;  

 curriculum vitae. 

Copiile se prezintă însoţite de documente originale, pentru a se certifica pentru conformitate cu 

originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

 
o Bibliografia/tematica este următoarea: 

• Bibliografie comună: 

➢ Constituţia României, republicată; 

➢ O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

➢ Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

➢ Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 
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Tematica comună: 

1.   Constituţia României, republicată - integral 

 

2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

• Partea a III-a ”Administrația publică locală”, Titlul I ”Dispoziții generale”; Titlul II ”Descentralizarea” 

(Capitolul I și Capitolul II); Titlul III ”Regimul general al autonomiei locale; Titlul V ”Autoritățile 

administrației publice locale”;  

• Partea a V-a, Titlul I ”Exercitarea dreptului de proprietate publică a statului sau a unităților 

administrativ-teritoriale” 

• Partea a VI-a, Titlul I ”Dispoziții generale” 

• Partea a VI-a, Titlul II ”Statutul funcționarilor publici”. 

 

3. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare - integral; 

 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare - integral; 

 

 

• Bibliografie / Tematica selectivă: 

 

- Pentru funcția de execuție de inspector din cadrul Compartimentului mediu: 

BIBLIOGRAFIE: 

1. O.U.G. nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

2. Legea nr. 107 din 25 septembrie 1996  - Legea apelor, cu modificările si completările ulterioare; 

3. NORMATIV TEHNIC din 26 noiembrie 2004 privind depozitarea deșeurilor, aprobat prin Ordinul nr. 757 

din 26 noiembrie 2004; 

4. O.G. nr. 2 din 11 august 2021 privind depozitarea deșeurilor; 

5. Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de 

ambalare, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Legea nr. 101 din 25 aprilie a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

7. O.U.G. nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările 

ulterioare; 

8. Ordinul nr. 313 din 9 august 2001 privind măsuri în scopul protejării mediului; 

9. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, (M.O. nr. 392/2016), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

10. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

11. Legea nr. 52/2003 privind trasparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

12. H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor 

comunitare de utilităţi publice; 

13. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice – republicată; 

 

TEMATICA 

2. O.U.G. nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• CAPITOLUL I: Principii și dispoziții generale 

• CAPITOLUL II: Procedura de reglementare 

• CAPITOTUL III: Regimul substanțelor și preparatelor periculoare 

• CAPITOLUL IV: Regimul deșeurilor 

• CAPITOLUL V: Regimul îngrășămintelor chimice și al produselor de protecție a plantelor 

• CAPITOLUL VIII:  Conservarea biodiversității și arii naturale protejate 

• CAPITOLUL IX: Protecția apelor și a ecosistemelor acvatice 

• CAPITOLUL X: Protecția atmosferei, schimbările climatice, gestionarea zgomotului Ambiental 

• CAPITOLUL XI: Protecția solului, subsolului și a ecosistemelor tereste 

• CAPITOLUL XIII: Comitetul regional pentru protecția mediului 
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• CAPITOLUL XIV? Atribuții și răspunderi 

 

2.  Legea nr. 107 din 25 septembrie 1996  - Legea apelor, cu modificările si completările ulterioare; 

• CAPITOLUL I: Dispoziții generale 

• CAPITOLUL II:  Regimul de folosire a a pelor și a albiilor 

• CAPITOLUL III: Gospodărirea apelor 

• CAPITOLUL V: Mecanismul economic în domeniul apelor 

 

3. NORMATIV TEHNIC din 26 noiembrie 2004 privind depozitarea deșeurilor, aprobat prin Ordinul nr. 

757 din 26 noiembrie 2004 – INTEGRTAL 

 

4. O.G. nr. 2 din 11 august 2021 privind depozitarea deșeurilor 

• CAPITOLUL I: Dispoziții generale 

• CAPITOLUL III: Proceduri de acceptare a deșeurilor în depozitul de deșeuri 

• CAPITOLUL IV: Proceduri de control și urmărire în faza de exploatare a depozitului de deșeuri 

• CAPITOLUL V: Proceduri de închidere a depozitelor de deșeuri și monitorizarea postînchidere a 

acestora 

 

5. Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de 

ambalare, cu modificările și completările ulterioare – INTEGRAL 

 

6. Legea nr. 101 din 25 aprilie a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare 

• CAPITOLUL I: Dispoziții generale 

• CAPITOLUL II: Autorități și competențe 

• CAPITOLUL III: Organizarea și funcționarea serviciului de salubrizare 

• CAPITOLUL IV: Operatori și utilizatori 

• CAPITOLUL V: Finanțarea serviciilor de salubrizare 

 

7. O.U.G. nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările 

ulterioare 

• CAPITOLUL II: Administrarea Fondului pentru mediu 

• CAPITOLUL III: Veniturile fondului pentru mediu 

 

8. Ordinul nr. 313 din 9 august 2001 privind măsuri în scopul protejării mediului – INTEGRAL 

 

9. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, (M.O. nr. 392/2016), cu 

modificările şi completările ulterioare;  

• CAPITOLUL I / SECŢIUNEA 2: Definiţii 

• CAPITOLUL IV: Reguli privind atribuirea contractelor de concesiune 

• CAPITOLUL V: Reguli privind executarea contractelor de concesiune 

 

10. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Prezentarea reglementărilor de soluționare a petițiilor, articolele 1 – 15. 

 

11. Legea nr. 52/2003 privind trasparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Capitolul I ”Dispoziții generale” 

• Capitolul II ”Proceduri privind participarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite la procedul de 

elaborare a actelor normative și la procesul de luare a deciziilor” 

 

12. H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor 

comunitare de utilităţi publice; 

• Atribuțiile principale ale Unității centrale de monitorizare – art.5 

• Atribuțiile principale ale Unității locale de monitorizare – art.6 

 

13. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice – republicată. 

• Capitolul I ”Dispoziții generale” 
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• Capitolul II ”Autorități și competențe” 

• Capitolul III ”Organizarea și funcționarea serviciilor de utilități publice” 

• Capitolul IV ”Operatori și utilizatori” 

 

 

- Pentru funcțiile de execuție de lolițist local: 

BIBLIOGRAFIE: 

14. Legea nr. 155/2010,  Poliţiei locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

15. Regulament-Cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin H.G. nr. 1332/2010; 

16. Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, 

cu modificările și completările ulterioare; 

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

liniștii publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

18. Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

19. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

20. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor, cu modificările și completările ulterioare;   

21. Legea nr. 286/2009, privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare; 

22. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare. 

 

TEMATICA 

1. Legea nr. 155/2010, Poliţiei locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• CAPITOLUL I: Dispoziţii generale 

• CAPITOLUL II: Organizarea poliției locale 

• CAPITOLUL III: Atribuțiile poliției locale 

• CAPITOLUL IV: Statutul personalului poliției locale 

• CAPITOLUL V: Drepturile și obligațiile polițistului local 

• CAPITOLUL VI: Folosirea mijloacelor din dotare și uzul de arme 

• CAPITOLUL VII: Atribuțiile autorităților administrației publice locale în privința organizării 

și funcționării poliției locale. 

 
2. Regulament-Cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin H.G. nr. 1332/2010. 

• CAPITOLUL II: Organizarea poliției locale și categorii de funcționari publici 

• CAPITOLUL III: Selecționarea, pregătirea și numirea personalului poliției locale 

• CAPITOLUL IV: Atribuțiile personalului poliției locale 

• CAPITOLUL V: Înființarea și funcționarea dispeceratelor în cadrul poliției locale 

• CAPITOLUL VII: Drepturile și recompensele care se pot acorda polițiștilor locali. 
 

3. Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, 

cu modificările și completările ulterioare 

• CAPITOLUL II: Obligațiile organizatorului de competiții sau de jocuri sportive 

• CAPITOLUL III: Obligațiile personalului de ordine și siguranță 

• CAPITOLUL IV: Obligațiile spectatorilor 

 

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

liniștii publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare - INTEGRAL 

 

5. Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare 

• CAPITOLUL II: Declararea prealabilă a adunărilor publice 

• CAPITOLUL III: Obligații privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice 

• CAPITOLUL IV: Obligațiile primăriilor 

 

6. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 

• CAPITOLUL I: Dispoziții generale 
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• CAPITOLUL II: Procurarea, înstrăinarea, deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor de către 

personae fizice 

• CAPITOLUL III: Procurarea, deținerea și folosirea armelor și munițiilor de către persoanele juridice 

• CAPITOLUL IV: Regimul circulației armelor și munițiilor 

 

7. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor, cu modificările și completările ulterioare 

• CAPITOLIL III: Uzul de armă 

8. Codul Penal (Legea nr. 286/2009), cu modificările și completările ulterioare 

• Infracțiunea: art. 15 – 17; 

• Infracțiuni contra persoanei: art. 188 – 198 

• Infracțiuni contra libertății persoanei: art. 205 – 208 

• Infrațiuni care aduc atingere domiciliului și vieții private: art. 224 – 227 

• Infracțiuni contra patrimoniului: art. 228 – 232 

• Distrugerea și tulburarea de possie: art. 253 – 256 

• Ultrajul: art. 257 

• Infracțiuni de serviciu: art. 295 – 309 

• Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice: art. 367 - 375 

 

9. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare - 

INTEGRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 

 

 

 

 


