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POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI BOTOSANI 

Nr. 4664 din 26  noiembrie 2020  

 

  

ANUNŢ  

privind organizarea unui examen de promovare în clasă 

 

 

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (23), art. 477 alin. (1), art. 480 precum și ale art. 481 

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

și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.144 – art. 146 din Hotărârea Guvernului 

nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor 

publici, cu modificările și completările ulterioare,  

vă comunicăm că în cadrul Poliției Locale a municipiului Botosani va avea loc în data de 11 

decembrie 2020 un examen de promovare în clasă, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate. 

Condiţiile de desfăşurare a examenului de promovare: proba scrisă a examenului de promovare 

se va desfăşura vineri, 11 decembrie 2020, ora 10.00 – la sediul Poliției Locale a municipiului 

Botoșani din Str. Mihail Kogălniceanu nr.16. 

Condițiile de participare la examenul de promovare: 

Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcţionarul public trebuie să îndeplinească 

cumulativ următoarele condiţii: 

a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o 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; 

b) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului administrativ aprobat prin 

O.U.G. nr.57/2019. 

Funcțiile publice pentru care se organizează examenul și compartimentul din care fac parte: 

Nr. 

crt. 

Denumire 

funcție 
Clasa Gradul profesional deținut Structura  

1 polițist local a III-a superior Serviciul Protecția mediului 

2 referent a III-a superior 
Compartimentul Financiar - 

contabilitate 

 

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 5 zile de la data publicării anunţului 

privind organizarea examenului de promovare în clasă şi conţine în mod obligatoriu: 

a) cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă; 

b) diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoara activitatea sau într-un 

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

c) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației 

disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o 

sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condițiile legii. 
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Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune la sediul Poliției Locale a municipiului 

Botoșani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 145 din Hotărârea 

Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei 

funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 

Relaţii suplimentare se pot obţine de luni până joi în intervalul orar 09:00 – 16:00, iar vinerea 

între orele 09:00 – 13.00, la nr. de telefon 0231 513100, interior 105.   

BIBLIOGRAFIE –  EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CLASĂ –  

Serviciul Protecția mediului 

1. Constituția României, republicată; 

2.  Partea a VI-a Statutul funcționarilor publici, titlul II din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

3. Legea nr.155/2010 -  legea politiei locale, republicată, modificată şi completată; 

4. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de 

organizare şi funcționare a politiei locale; 

5. O.G.  nr.27 din 30 ianuarie 2002 - privind reglementarea activitatii de solutionare a 

petitiilor;  

6. O.G. nr. 2/2001 - privind regimul juridic al contravenţiilor; 

7.  Legea  nr.349/06.06.2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului 

produselor din tutun, cu modificările și completările ulterioare; 

8. Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 

terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ - 

teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 

9. O.U.G.  nr. 97/2005, Republicată privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 

identitate ale cetăţenilor români, 

10. Legea nr. 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială,  a ordinii şi liniştii publice, republicată  -  art. 3; 

11. Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 

localităţilor; 

12. Legea nr. 211/2011, privind regimul deşeurilor;  

13. O.G. nr. 195/2005 , privind protecţia mediului – art. 96 alin. 1 pct. 26, art. 96 alin. 2 pct. 

32-35, art. 96 alin. 3 pct. 9 și 15;  

14. Ordin M.S.  nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 

mediul de viaţă al populaţiei; 

15.  H.C.L. nr. 355/2011 – Hotărâre privind stabilirea unor norme de gospodărire, 

înfrumuseţare, păstrare a ordinii şi curăţeniei în municipiul Botoşani. 

16. H.C.L.  nr. 132/2016 – Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului de 

salubrizare din Municipiul Botoșani. 

17. H.C.L. nr. 292/2017, privind aprobarea Regulamentului de organizare a circulaţiei rutiere 

în municipiul Botoşani şi a documentaţiei de delegare a gestiunii, prin negociere directă, către S.C. 

ELTRANS S.A., a activităţii de gestionare a parcărilor dotate cu parcometre si procedurilor 

aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar în municipiu şi a activităţii de ridicare, blocare, 

transport, eliberare, relocare a vehiculelor staționate neregulamentar, abandonate sau fără stăpân, 

de pe domeniul public sau privat al municipiului Botoșani; 

18. H.C.L. nr. 221/2009 hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de întreţinere şi circulaţie 

a câinilor cu stăpân pe teritoriul municipiului Botoşani;.  



P a g e  3 | 5 

 

 

Compartimentul Financiar - contabilitate 

- Legea nr.82/1991, republicată-Legea contabilităţii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordin  nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi 

raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordin nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

- Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor 

socialiste, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordin nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din 

procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare, 

Partea a VI-a, Titlul II – Statutul funcționarilor publici. 

ATRIBUȚIILE STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI: 

Serviciul Protecția Mediului  

Funcția publică: polițist local, clasa I, grad profesional asistent  

 

1. controlează şi monitorizează menţinerea și întreţinerea spaţiilor verzi, a parcurilor, 

aliniamentelor de arbori, a perdelelor de protecţie stradală şi a amenajamentelor peisagistice cu 

funcţie ecologică, estetică şi recreativă şi ia măsuri de sancţionare contravenţională, conform 

competenţelor; 

2. controlează respectarea prevederilor de mediu şi ia măsuri de sancţionare contravenţională 

în cazul tăierilor abuzive de arbori, distrugerea prin orice mijloace a spaţiilor verzi şi a materialului 

dendrologic, precum şi în cazul depozitării necontrolate de deşeuri pe zonele verzi / terenuri 

neamenajate; 

3. controlează agenţii economici, persoane fizice şi juridice, pentru prevenirea accidentală de 

poluanţi sau depozitări necontrolate de deşeuri şi ia măsuri de sancţionare conform competenţelor; 

4. verifică respectarea măsurilor de împrejmuire a terenurilor proprietate particulară de pe 

raza municipiului Botoșani, pentru evitarea  depozitărilor necontrolate a deşeurilor; 

5. exercită acţiuni de control, potrivit legii, la deţinătorii, cu orice titlu, de terenuri pe care se 

găsesc perdelele şi aliniamentele de protecţie, spaţiile verzi, parcurile, gardurile vii în vederea 

menţinerii de către aceştia a obligaţiei de a le întreţine pentru îmbunătăţirea capacităţii de 

regenerare a atmosferei, protecţia fonică şi eoliană şi ia măsuri de sancţionare, după caz, conform 

competenţelor; 

6. exercită atribuţii de control, potrivit legii, privind îndeplinirea obligaţiei proprietarilor şi 

deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a lua măsuri de salubrizare a terenurilor neocupate 

productiv sau funcţional, în special a celor situate de-a lungul căilor de comunicaţie rutiere, 

feroviare şi ia măsuri de sancţionare contravenţională, după caz, conform competenţelor; 

7. exercită acţiuni de control, potrivit legii, pentru aplicarea măsurilor obligatorii cu privire la 

întreţinerea şi înfrumuseţarea clădirilor, a curţilor şi împrejurimilor acestora, a spaţiilor verzi din 

curţi şi dintre clădiri, a arborilor şi arbuştilor decorativi, în conformitate cu planurile de urbanism 

şi ia măsuri de sancţionare contravenţională, după caz, conform competenţelor; 
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8. ia măsuri de sancţionare contravenţională în cazul în care se constată încălcarea legislaţiei 

în vigoare prin desfăşurarea de diverse activităţi pe spaţii verzi; 

9. identifică autovehiculele abandonate sau fără stăpân de pe domeniul public sau privat de 

pe raza municipiului Botoșani, ține evidența acestora şi întocmește documentele necesare pentru 

înaintarea către Primăria municipiului Botoșani; 

10. participă la acţiuni de control cu alte compartimente şi instituţii pe probleme de mediu; 

11. se documentează şi realizează schimburi de experienţă cu instituţii similare sau de profil şi 

întreţine relaţii cu societatea civilă, ONG-uri, fundaţii şi alte instituţii; 

12. controlează respectarea legislaţiei privind protecţia mediului de către operatorii economici 

care prestează servicii publice de gospodărie comunală şi ia măsuri de sancţionare 

contravenţională conform competenţelor; 

13. verifică respectarea normelor de salubrizare şi igienizare aplicabile la nivel de municipiu 

şi ia măsuri de sancţionare contravenţională conform competenţelor. Pe timp  

de iarnă controlează modul de realizare  a obligaţiilor ce revin persoanelor fizice şi juridice 

privind îndepărtarea ţurţurilor de gheaţă, precum şi îndepărtarea de pe trotuare, anexe aferente 

spaţiilor pe care le deţin a zăpezii depuse şi gheţii formate şi ia măsuri de sancţionare 

contravenţională conform competenţelor; 

14. verifică modul de realizare a obligaţiilor ce le revin posesorilor de animale de companie, 

cu privire la starea de igienă şi curăţenie pe domeniul public şi în spaţiile destinate creşterii 

acestora şi ia măsuri de sancţionare contravenţională, după caz, conform competenţelor; 

15. controlează modul de realizare  a gestionării deşeurilor,  colectarea selectivă de către 

persoanele fizice şi juridice producătoare de deşeuri şi a operatorilor serviciului de salubrizare şi 

ia măsuri de sancţionare contravenţională conform competenţelor; 

16. sesizează autorităţile şi instituţiile publice competente în cazurile de nerespectare a 

normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică; 

17. constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice 

realizării atribuțiilor; 

18. soluţionează sesizările şi reclamaţiile repartizate ce au ca obiect problemele de protecţie a 

mediului şi salubrizare; 

19. ține evidența proceselor verbale de contravenții precum și a documentelor care au stat la 

baza întocmirii lor (invitații, note de constatare și somații); 

20. aplică Programul de Implementare şi Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial 

din cadrul Poliției locale a municipiului Botoșani,  la nivelul serviciului; 

21. identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului 

procedural; 

22. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, conform competenţelor profesionale; 

23. identifică, ia inițiative și acționează în situațiile sensibile din sfera de competență; 

24. raportează în regim de urgență evenimentele; 

25. întocmește în scris sau tehnoredactează, raportul de activitate zilnică sau ori de câte ori este 

nevoie și îl prezintă șefului serviciului. 

ATRIBUȚIILE STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI: 

Compartimentul Financiar – contabilitate  

Funcția publică: consilier, clasa I, grad profesional asistent 

  

- elaborează propunerile privind angajarea , lichidarea şi ordonanțarea la plată a tuturor 

operațiunilor financiar – contabile prin programul electronic ALOP 
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- înregistrează angajamentele legale, bugetare și recepțiile în sistemul național de raportare 

Forexebug, conform O.M.F.P. nr. 517/2016; 

- verifică încadrarea cheltuielilor în creditele bugetare aprobate; 

- analizează referatele de necesitate privind achizițiile solicitate de către toate compartimentele 

din instituție, le încadrează în articolul bugetar specific și confirma existența creditelor bugetare ; 

- primește si verificã corectitudinea intocmirii foile de parcurs şi FAZ-urile , stabilind 

eventualele diferențe şi urmărind regularizarea lor; 

- primește documentele primare și le introduce în evidenta electronica, actualizând 

contabilitatea analitica pe gestiuni;  

- elaborează ordinele de plată, filele CEC pentru plata drepturilor salariale, a reținerilor și a 

contribuțiilor la bugetul statului; 

- elaborează ordinele de plată pentru plata bunurilor şi serviciilor achizitionate și foile de 

vărsământ pentru încasările de la terți; 

- elaborează lunar situațiile privind  intrările și ieșirile de materiale consumabile; 

- primește și verifică corectitudinea intocmirii bonurile de consum primite de la magazie; 

- face lunar punctajul între soldurile cantitative din balanțele analitice cu cele din fișele de 

magazie, stabilind eventualele diferențe şi urmărind regularizarea lor; 

- răspunde de executarea confruntărilor lunare între fișele contabile şi cele de evidență de 

gestiune, stabilește, analizează cauzele şi ia măsuri de corectare a eventualelor diferențe; 

- răspunde de evidența angajărilor, lichidărilor, ordonanțărilor şi plaților cheltuielilor  conform 

O.M.F.P. nr. 1792/2002 precum şi de raportarea acestora ; 

- elaborează lunar balanțele de verificare analitice pentru conturile de materiale, obiecte de 

inventar şi bonuri valorice de carburanți; 

- colaborează la întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli 

- asigură arhivarea documentelor create şi urmărește predarea la arhiva unității în termen a 

actelor şi dosarelor financiar – contabile 

- răspunde de securitatea documentelor şi de respectarea legislației în vigoare cu privire la 

redactarea, păstrarea şi arhivarea documentelor din cadrul compartimentului financiar-contabil; 

- colaborează cu toate compartimentele din instituție în vederea transmiterii în termen a 

lucrărilor solicitate;  

- răspunde de conținutul informațiilor furnizate prin lucrările repartizate spre soluționare; 

Atribuții specifice controlului intern managerial: 

- elaborează procedurile operaționale pentru activitățile pentru care este responsabilă, 

specifice compartimentului și le transmite șefului de serviciu spre  verificare; 

- identifică riscurile semnificative, care pot afecta activitatea desfășurată și le comunică 

responsabilului cu riscurile;  

- işi desfășoară activitatea respectând procedurile de sistem, procedurile operaționale și 

instrucțiunile de lucru elaborate pentru domeniul său de activitate şi aprobate de conducerea 

instituției; 

- este obligată să respecte cerințele sistemului de control intern managerial implementat în 

cadrul instituției; 

 

 

 

Secretar comisie, Viorica Repciac 

 

Afișat astăzi, 26 noiembrie 2020, ora 08:00 la sediul instituției și pe pagina de internet la 

http://www.politialocalabt.ro/ 

http://www.politialocalabt.ro/

