BIBLIOGRAFIE concurs 19.02.2018-23.02.2018
pentru ocuparea postului vacant de personal contractual (inspector specialitate)
la Direcția Poliției Locale Timișoara in cadrul Compartimentului Logistic Administrativ
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1. Legea nr.155/2010 – poliției locale;
2. H.G. nr.1332/2010 – privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale;
3. Legea nr.477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile
publice.
4. Legea nr.215/2001 – administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Cap.I-IV și
Cap.IX;
5. LEGE nr. 132 din 31 mai 2017 - privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse
terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie
6. ORDIN nr. 2.133 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea incadrarii vehiculelor
rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta
conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica - RNTR 1
7. ORDIN nr. 2.135 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea si certificarea produselor
si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piata a acestora - RNTR
4
8. ORDIN nr. 2.132 din 8 decembrie 2005 (*actualizat*) pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea
individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7
9. ORDIN nr. 2.131 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici
care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor
rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9

BIBLIOGRAFIE concurs 19.02.2018-23.02.2018
pentru ocuparea postului vacant de personal contractual (guard)
la Direcția Poliției Locale Timișoara in cadrul Serviciului Pază Obiective
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1. Legea nr.155/2010 – poliției locale;
2. H.G. nr.1332/2010 – privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale;
3. Legea nr.333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu
toate modificările și completările ulterioare;
4. H.G. nr.301 din 11 aprilie 2012, modificată prin H.G. nr.1002 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor,
republicată, cu toate modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr.180/2016 privind modificarea și completarea Legii nr.17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor;
6. Legea nr.477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile
publice.
NOTĂ:
CANDIDAŢII VOR AVEA ÎN VEDERE LA STUDIEREA ACTELOR NORMATIVE DIN BIBLIOGRAFIE INCLUSIV
REPUBLICĂRILE, MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ACESTORA.

