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HOTĂRÂREA NR. 20 
 

        din 27 august 2008 
 

.  Hotărâre privind aprobarea condiŃiilor de participare la concursul organizat în vederea 
ocupării posturilor din cadrul PoliŃiei Comunitare din oraşul Miercurea Nirajului, precum şi 

stabilirea condiŃiilor de organizare şi desfăşurare a concursului. 
 

 
Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând Hotărârea Consiliului Local al 

oraşului Miercurea Nirajului nr. 6 din 13.02.2008, prin care s-a aprobat înfiinŃarea Serviciului PoliŃia 
Comunitară din oraşul Miercurea Nirajului, precum şi Regulamentul de organizare şi funcŃionare al 
PoliŃiei Comunitare şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administraŃie publică locală, 
juridică, programe economico – sociale – industriale, buget – finanŃe, administrarea domeniului public şi 
privat al oraşului, investiŃii locale, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

În conformitate cu prevederile H.G. 281/1993 privind angajarea şi avansarea personalului în 
funcŃii, prevederile Legii nr. 371/2004, privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea PoliŃiei Comunitare 
şi ale H.G. nr. 2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcŃionare a PoliŃiei 
Comunitare, art. 36 alin. (2) litera “d”, alin. (6) litera “a” pct. 7, art. 36 alin. (9)   din Legea nr. 215/2001, 
privind administraŃia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată, 

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, republicată 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 
 
Art. 1. Se stabilesc condiŃiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea 1 post cu 

atribuŃii de conducere şi 4 posturi cu atribuŃii de execuŃie din cadrul PoliŃiei Comunitare din oraşul 
Miercurea Nirajului, aflat în subordinea Consiliului local, după cum urmează: 

Pentru postul cu atributii de conducere:  
Studii: minim studii medii; 
CondiŃii generale:  

-  să fie cetăŃean roman; 
      - să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce le-ar face incompatibile cu funcŃia pentru 

care candidează; 
      - să prezinte o recomandare de la ultimul loc de muncă  - Recomandarea trebuie să cuprindă, 

în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei; 
- să prezinte curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată; 
- comportament şi conduită morală adecvată; 
- testare psihologică; 
- testare medicală; 

 
CondiŃii speciale:  

- cunoaşterea limbii maghiare; 
- cunoaşterea limbii române; 
- permis de conducere cat. B;  
- aptitudini fizice: înălŃime: min. 175 cm; 
- experienŃă profesională în domeniu similar: min. 1 an. 
- abilităŃi de comunicare; 

     . 



 
 
 

 

Pentru posturile cu atributii de execuŃie:  
Studii: minim studii medii; 
CondiŃii generale:  

-  să fie cetăŃean roman; 
      - să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce le-ar face incompatibile cu funcŃia pentru 

care candidează; 
      - să prezinte o recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învăŃământ 

pentru absolvenŃii care se angajează prima dată  - Recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, 
caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei; 

- să prezinte curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată; 
- comportament şi conduită morală adecvată; 
- testare psihologică; 
- testare medicală; 

 
CondiŃii speciale:  

- cunoaşterea limbii maghiare; 
- cunoaşterea limbii române; 
- permis de conducere cat. B;  
- aptitudini fizice: înălŃime: min. 170 cm; 
- abilităŃi de comunicare; 

 
Art. 2. Primarul, secretarul oraşului şi membrii comisiei de examinare vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica: InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş, 

Primarului oraşului Miercurea Nirajului şi la cunoştinŃă publică. 
 

 
Preşedinte de şedinŃă         

           

          Barabás Loránt       Contrasemnează 

            
                                      Secretar 

 

                     Nagy Zsigmond 


