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Anunţ privind ocuparea pnn rans er a cerere a rei unc ii publice e
execuţie de poiiţist local Ia Direcţia Publică de Poliţie Locală

Primăria Municipiului Oneşti anunţă ocuparea a 3 posturi aferente unor funcţii publice locale de
execuţie vacante, prin transfer Ia cerere

Transferul Ia cerere se realizeaza potrivit dispoziţiilor art. 506 aIm. (2), aIm. (5) şi aIm.
(8) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile şi completările ulterioare: ,.(2) Transferul se poate face pe o funcţie publică vacantă
de acelaşi nivel, cu respectarea categoriei, clasei şi gradului profesional al funcţionarului public,
sau într-o funcţie publică vacantä de nivel inferior”, ,,(5) Funcţionarul public trebuie să
îndeplinească condiţiile de studii, condiţiile de vechime şi condiţiile specifice pentru ocuparea
funcţiei publice în care urmează să fie transferat. Verificarea condiţiilor de realizare a
transferului este în sarcina conducătorului autorităţii sau instituţiei publice Ia care se transferă
funcţionarul public.” şi ,,(8) Transferul Ia cerere se face Ia solicitarea funcţionarului public şi cu
aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care urmează să îşi desraşoare
activitatea funcţionarul public. Autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia s-a aprobat
transferul Ia cerere al f’uncţionarului public înştiinţează cu celeritate autoritatea sau instituţia
publică în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public, despre aprobarea cererii de
transfer. In termen de maximum 10 zile lucrătoare de Ia primirea înştiinţării, conducătorul
autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public are obligaţia
să emită actul administrativ de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarului public, cu
precizarea datei de la care operează transferul Ia cerere. Data de Ia care operează transferul Ia
cerere nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de Ia data emiterii actului administrativ.”

Biroul de ordine publică şi patrulare

Conipartiment ordine şi linişte publică
Poliţist local, clasa 1, grad profesional superior (1 post)
Condiţii specifice pentru ocuparea postului prin transfer Ia cerere:

. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum ‘7 ani;

. să deţină sau să obţină certificat de absolvire, curs de formare poliţist local conform art. 18 aIm
(1)şi (2) Legeapoliţiei locale 155 2010

Poliţist local, clasa J, grad profesional asistent (1 post)
Condiţii specifice pentru ocuparea postului prin transfer In cerere:

. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum I an;

. să deţină sau să obţină certificat de absolvire, curs de formare poliţist local conform art. 18 aIm
(1)şi (2) Legeapoliţiei locale 155 2010 .





CERERE DE TRANSFER

Subsemnatul(a) domiciliat în
CNP , üincţionar public în

cadrul în fbncţia publică de
, formulez prezenta cerere în vederea realizării

transf’erului pe hrncţia publică de
din cadrul

cu respectarea prevederilor Codului

administrativ, Cu modificările ~i completările ulterioare privind transferul la cerere.

Cu stimă!

Data Semnătura



ACOR]J privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul ,

Cl seria nr data eliherării,
, adresa

Prin prezentul acord imi exprim in mod expres Consimţământul ca Primăria
Municipiului One~ti să prelucreze datele mele CU Caracter personal

( ) care sunt oferite de Către mine, in
legătură cu

Confirm că mi s-au adus la cunoştinţă drepturile mele prevăzute de Regulamentul
General de ProteCtie a Datelor CU Caracter Personal nr.679!20 16 .

Nume, prenume Semnătura Data

Prezentul aCord a fost întocmit în două exemplare, Cate unul pentru flecare parte.

Am primit un exemplar :
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