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BIBLIOGRAFIA şi TEMATICA
pentru concursul de ocupare prin recrutare a posturilor vacarite de polițist local

clasa III, grad profesional debutant, A

— Serviciului Siguranţa Circulaţiei —

BIBLIOGRAFIA

1. Constituţia României, republicată;
2, O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul I şi II ale părţii a VI-a, cu modificările şi
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completările ulterioare;
O.G. nr. 137/2000, republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de

discriminare, cu modificările şi completările ulterioare;
Legeanr. 202/2002, republicată, privind egalitatea de şanse şi detratament între femei şi bărbaţii,
cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 155/2010, republicată — Legea Poliţiei Locale;
H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a

poliţiei locale;
O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările
ulterioare;
O.U.G. nr. 195/2002, republicată, privind circulaţia pe drumurile publice;
H.G. nr. 1.391/2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. 195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice, modificat;
H.C.L. Iaşi nr. 54/2020 — pentru reglementarea normelorprivind gospodărirea şi instaurarea unui
climat de ordine şi curăţenie în municipiul laşi;
H.C.L. laşi nr. 153/2010 — privind interzicerea staţionării unorvehicule în municipiul laşi;
H.C.L. laşi nr. 457/2019 — privind interzicerea parcării vehiculelorgrele pe drumurile publice şi
terenurile aparţinând domeniului public sau privat al municipiului lași;
H.C.L. laşi nr. 198/2000 — privind organizarea circulaţieirutiere în municipiul lași;
H.C.L. Iaşi nr. 130/2022 — privind aprobarea Regulamentului de exploatare a domeniului public
destinat parcării autovehiculelor în municipiul Iaşi;
Legea 61/1991, republicată, pentru sancţionarea faptelorde încălcare a unor norme de convieţuire
socială, a ordinii și liniştii publice;
Noul Cod de Procedură Penală — Constatarea infracţiunii flagrante(art.293);



17. Noul Cod Penal — Luarea de mită (art. 289), Darea de mită (art. 290), Abuzul în serviciu (art.
297).
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Constituţia României: Titlul I — Principii generale; TitlulII — Drepturile, libertăţile şi îndatoririle
fundamentale: Cap.1 — Dispoziţii comune, Cap.2 — Drepturile şi libertăţile fundamentale. Cap. 3
— Îndatoririle fundamentale şi Titlul III — Autorităţile publice;
O.U.G.nr. 57/2019: Partea VI — Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului
contractual din administraţia publicăși evidenţa personalului plătit din fonduri publice: Titlul 1 -

Dispoziţii generale şi Titlul II - Statutul funcţionarilor publici;
O.G. nr. 137/2000, republicată: cunoaşterea legislaţiei privind formele de discriminare;
Legea nr. 202/2002, republicată: Cap.1 — Dispoziţii generale; Cap. 2 — Egalitatea de şanse şi de
tratamentîntre femei şi bărbaţi în domeniul muncii; Cap. 3 — Egalitatea de şanse și de tratament
în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare şi Cap.4 — Egalitatea
de şanse între femeişi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei;
Legeanr. 155/2010, republicată: cunoaşterea legislaţiei specifice instituţiei;
H.G. nr. 1332/2010: cunoașterea normelorlegislative specifice structurii siguranţa circulaţiei;
O.G. nr. 2/2001: cunoaşterea legislaţiei privind regimul juridic al contravenţiilor;
O.U.G. nr. 195/2002, republicată: cunoaşterea legislaţiei privind circulaţia pe drumurile publice;
H.G.nr. 1.391/2006: cunoaşterea normelorde aplicarea legislaţiei privind circulaţia pe drumurile
publice;
.H.C.L. Iaşi nr. 54/2020 — cunoașterea normelor de gospodărire şi instaurare a unui climat de
ordine şi curăţenie în municipiul Iaşi;
H.C.L. Iaşi nr. 153/2010 şi H.C.L. Iaşi, nr. 457/2019 — cunoaşterea reglementărilor privind
interzicerea staționării/parcării unor anumite tipuri de vehicule pe domeniul public şi privatal
municipiului lași;
H.C.L. laşi, nr. 198/2000 — cunoașterea reglementărilor cu privire la organizarea circulaţiei rutiere
în municipiul Iaşi;
H.C.L. laşi, nr. 130/2022 — cunoaşterea normelor legislative privind funcţionarea parcărilor cu
plată/de reşedinţă în municipiul Iaşi;
Legea 61/1991, republicată — cunoaşterea reglementărilor legale privind asigurarea unui climat
de ordine şi siguranţă publică;
Noul Cod de Procedură Penală — Constatarea infracţiunii flagrante (art. 293);
Noul Cod Penal: Luarea de mită (art. 289), Darea de mită (art. 290), Abuzul în serviciu(art. 297).
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