
 
 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUGOJ    ANEXA nr. I 
BIROU RESURSE UMANE 
 
 
 

BIBLIOGRAFIE  
 

pentru examenul organizat în vederea ocupării  funcţiilor publice  
specifice de execuţie din cadrul Poliţiei Comunitare din subordinea  
Consiliului Local al Municipiului Lugoj, ca urmare a reorganizării,  

după cum urmează: Serviciul Dispecerat şi Intervenţie - 2 funcţii publice 
specifice de execuţie de Agent Comunitar, grad profesional Asistent,  
treapta 1 de salarizare; Serviciul Ordine Publică - 11 funcţii publice  
specifice de execuţie de Agent Comunitar, grad profesional Asistent,  

treapta 1 de salarizare şi 3  funcţii publice specifice de execuţie de Agent 
Comunitar, grad profesional Principal, treapta 1 de salarizare 

 
 

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici – republicată; 
3. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
4. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 

conveţuire socială a ordinii şi liniştii publice – republicată; 
5. H.C.L. nr. 46/2001 privind constatarea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale 

în sectorul de gospodărie comunală şi locativă, altele decât cele din sectorul de 
salarizare, cu modificările şi completările ulterioare (H.C.L. nr. 41/2002, H.C.L. nr. 
102/2008); 

6.  H.C.L. nr. 165/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a traficului greu şi de avizare a parcării autovehiculelor care efectuează 
transport de marfă şi persoane în municipiul Lugoj, cu modificările şi completările 
ultterioare (H.C.L. nr. 113/2007, H.C.L. nr. 193/2009); 

7. H.C.L. nr. 49/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru mai buna gospodărire a 
activităţii de salubrizare în municipiul Lugoj, cu modificările şi completările 
ultterioare (H.C.L. nr. 25/2002, H.C.L. nr. 164/2005); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUGOJ    ANEXA nr. II 
BIROU RESURSE UMANE 
 
 
 

CONDIŢII DE PARTICIPARE 
 

pentru examenul organizat în vederea ocupării  funcţiilor publice  
specifice de execuţie din cadrul Poliţiei Comunitare din subordinea  
Consiliului Local al Municipiului Lugoj, ca urmare a reorganizării 

 
 

 
a) pentru ocuparea funcţiilor publice specifice de execuţie de AGENT 

COMUNITAR, grad profesional ASISTENT, treapta 1 de salarizare, 
din cadrul SERVICIULUI DISPECERAT ŞI INTERVENŢIE: 

 
- la examen vor participa persoanele care ocupă în prezent funcţia publică 
specifică de execuţie de de AGENT COMUNITAR, grad profesional 
ASISTENT, treapta 1 de salarizare, din cadrul Biroului Instruire – 
Administrativ, Compartiment Dispecerat şi Compartiment Echipa de 
Intervenţie. 

 
b) pentru ocuparea funcţiilor publice specifice de execuţie de AGENT 

COMUNITAR, grad profesional ASISTENT, treapta 1 de salarizare, 
din cadrul SERVICIULUI ORDINE PUBLICĂ ŞI PAZĂ OBIECTIVE: 

 
- la examen vor participa persoanele care ocupă în prezent cel puţin funcţia 
publică specifică de execuţie de de AGENT COMUNITAR, grad 
profesional ASISTENT, treapta 1 de salarizare, din cadrul Serviciului 
Ordine Publică. 

 
c) pentru ocuparea funcţiilor publice specifice de execuţie de AGENT 

COMUNITAR, grad profesional PRINCIPAL, treapta 1 de salarizare, 
din cadrul SERVICIULUI ORDINE PUBLICĂ ŞI PAZĂ OBIECTIVE: 

 
- la examen vor participa persoanele care ocupă în prezent funcţia publică 
specifică de execuţie de de AGENT COMUNITAR, grad profesional 
PRINCIPAL, treapta 1 de salarizare, din cadrul Serviciului Ordine 
Publică. 
 

 
 
 

 
 
 


