
                               ROMÂNIA                                                                                         

                     JUDEŢUL VRANCEA                                                                

 CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI                                                      

 POLIŢIA  LOCALA A MUNICIPIULUI FOCŞANI                    

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul organizat în vederea ocupării a 2(două) funcţii publice de execuţie 

vacante de poliţisti locali, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul ordine 

publică  

din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Focşani  

 

 

 

1. Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

4. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, 

cu modificările  şi  completările ulterioare. 

5. Legea  nr. 155 /2010, Legea poliţiei locale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

6. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a poliţiei locale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

7. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

8. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor(art.46-52), cu 

modificările şi completările ulterioare. 

9. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de   

convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

10. Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului 

produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare. 

11. Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

12. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 25/2017, privind 

obligaţiile şi răspunderile instituţiilor publice, ale agenţilor economici, ale altor 

persoane juridice precum şi ale cetăţenilor privind gospodărirea municipiului 

Focşani. 



13. Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

                               ROMÂNIA                                                                                         

                     JUDEŢUL VRANCEA                                                                  

 CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI                                                      

 POLIŢIA  LOCALA A MUNICIPIULUI FOCŞANI                    

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul organizat în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie 

vacantă de poliţist local, clasa III, gradul profesional asistent la Serviciul ordine 

publică  

din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Focşani  

 

 

 

1. Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

4. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, 

cu modificările  şi  completările ulterioare. 

5. Legea  nr. 155 /2010, Legea poliţiei locale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

6. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a poliţiei locale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

7. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

8. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor(art.46-52), cu 

modificările şi completările ulterioare. 

9. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 

convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

10. Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului 

produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare. 

11. Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare. 



12. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 25/2017, privind 

obligaţiile şi răspunderile instituţiilor publice, ale agenţilor economici, ale altor 

persoane juridice precum şi ale cetăţenilor privind gospodărirea municipiului 

Focşani. 

13. Hotârârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.160/2017 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de 

administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și 

privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

14. Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

 

                               ROMÂNIA                                                                                         

                     JUDEŢUL VRANCEA                                                                

 CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI                  

 POLIŢIA  LOCALA A MUNICIPIULUI FOCŞANI                    

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul organizat în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie 

vacantă de poliţist local, clasa III, gradul profesional principal la Serviciul ordine 

publică  

din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Focşani  

 

 

 

1. Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

4. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, 

cu modificările  şi  completările ulterioare. 

5. Legea  nr. 155 /2010, Legea poliţiei locale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

6. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a poliţiei locale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

7. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 



8. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor(art.46-52), cu 

modificările şi completările ulterioare. 

9. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 

convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

10. Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului 

produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare. 

11. Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

12. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 25/2017, privind 

obligaţiile şi răspunderile instituţiilor publice, ale agenţilor economici, ale altor 

persoane juridice precum şi ale cetăţenilor privind gospodărirea municipiului 

Focşani. 

13. Hotârârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.160/2017 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de 

administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și 

privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

14. Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 


