
Relatii suplimentare se pot obtine la tel: 0259/313213 sau pe site-ul Primariei 
comunei Osorhei la adresa:www.primaria-osorhei.ro 

Conditiile generale si specifice precum ~i Bibliografia la concursul organizat pentru 
ocuparea postului se vor obtine de la sediul institutiei. 

Dosarele de concurs se vor depune ln perioada 29.09.2021 - 18.10.2021, inclusiv, la 
Compartimentul de Relatii cu publicul din cadrul Primariei comunei Osorhei. 
Proba scrisa va avea loc in data de 02.11.2021, la sediul Primariei comunei Osorhei, 
din localitatea Osorhei, nr.71, incepand cu orele 10°0. 

Examenul se va desfasura la sediul Primariei comunei Osorhei, situat in localitatea 
Osorhei, nr.71,judetul Bihor, dupa cum urmeaza: 

DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI DE 
CONCURS/EXAMEN: 

a) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3 la HG nr.611/2008, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
b) adeverinta eliberata in vederea atestarii vechimii in gradul profesionaJ din care se 
promoveaza; 
c) cazier administrativ; 
d) copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 
ani; 

ORGANIZEAZ.A CONCURS/EXAMEN 
pentru promovarea ln grad profesional imediat superior celui detinut pentru urmatoarea 

functie publica de executie: 
1 - din: Politist Local, grad profesional Asistent in cadrul Compartimentului Disciplina tn 

Constructii ~i Protectia Mediului al Primariei comunei Osorhei; 
- in: Politist Local, grad profesional Principal, in cadrul Compartimentului Disciplina in 

Constructii ~i Protectia Mediului al Primariei comunei Osorhei; 

Primaria comunei Osorhei, judetul Bihor, cu sediul in locaJitatea Osorhei nr. 71, judetul 
Bihor, 

ANUNT 

ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
COMUNA O~ORHEI 
Nr. 18872 din 29.09.2021 



Bibliografie de specialitate: 
1. Leg ea nr. 155/20 l O a politiei locale, republicata §i actualizata cu ultimele modificari; 
2. H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare ~i 

functionare a politiei locale; 
3. O.G. nr. 2/200] privind regimul juridic al contraventiilor, republicata, actualizata cu 

modificarile §i completarile ulterioare. 
4. Legea nr. 61/1991, pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de 

convietuire sociala a ordinii si linistii publice, actualizata cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

5. Ordonanta Guvemului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a 
petitiilor; 

Bibliografia contine, in mod obligatoriu: 
t. Constitutia Romaniei, republicata, 
2. Titlul I §i II ale partii a VI - a din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 57/2019, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 
3. Ordonanta Guvemului nr. 137/2000 privind prevenirea §i sanctionarea tuturor 

formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratam.ent intre femei §i barbati, 

republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare. 

Conform art. 22 alin. 3 din H.G. nr. 611 din 2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea ~i dezvoltarea carierei functionarilor publici, actualizata in 2020, 

Bibliografie: 
Promovare post.Politist Local, grad profesional Principal, in cadrul Compartimentului 

Disciplina in Constructii ~i Protectia Mediului al Primariei comunei Osorhei 
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