
Municipiul Marghita 

Județul Bihor 

Comisia de concurs 
 

BAREMUL DE CORECTARE 

a subiectelor din Varianta nr.1 extrase la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție de 

polițist local III, grad profesinal debutant, asistent, principal în cadrul Serviciului Poliția Locală 

Marghita-compart.ordine publică și rutieră, organizat în data de 2.12.2014 la sediul Primăriei 

municipiului Marghita 

 
1. În cadrul instituţiei publice au fost sancţionaţi disciplinar doi funcţionari publici. 

Primului funcţionar public i-a fost aplicată sancţiunea mustrării scrise în urmă cu 6 luni, 

iar celui de-al doilea sancţiunea retrogradării în funcţia publică pe o perioadă de 6 luni, 

în urmă cu 3 luni. Precizaţi şi motivaţi dacă se impune în vreun caz radierea de drept a 

sancţiunii disciplinare.- 20 puncte 

 

- Se radiază sancţiunea mustrării scrise – 4 puncte 

- Radiere mustrare scrisă - în termen de 6 luni de la aplicare – 3 puncte 

- Motivare – prin efectul legii – 4 puncte 

- Retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an se radiază în termen de un an de 

la expirarea termenului pentru care a fost aplicată. – 4 puncte 

- Capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte     

 

 

2. Enumeraţi 10 din atribuţiile politiei locale  în domeniul ordinii şi liniştii publice, precum 

şi al pazei bunurilor - 30 puncte (10*3 puncte) 

  Art. 6. - În domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi al pazei bunurilor, poliţia locală are 

următoarele atribuţii: 

   a) menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi 

siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii; 

   b) menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor 

sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi 

în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea 

unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes 

local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică; 

   c) participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la 

activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori 

catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente; 

   d) acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea 

părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea 

acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în 

condiţiile legii; 

   e) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei 

privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de 

gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile 



specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin 

personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost; 

   f) asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din 

instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice; 

   g) participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu 

ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor 

comerciale promoţionale, manifestărilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, 

după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică 

aglomerări de persoane; 

   h) asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unităţii/subdiviziunii administrativ-

teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor 

servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local/Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti; 

   i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind 

convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice 

centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă; 

   j) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi 

instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru 

persoanele care locuiesc pe raza de competenţă; 

   k) participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun 

sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii 

stradale; 

   l) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare 

şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale; 

   m) asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite; 

   n) acordă, pe teritoriul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat 

structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice. 

 

3. Precizaţi ce cuprinde procesul-verbal de constatare a contaventiei - 40  puncte 

 

       Art. 16. - (1) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi 

locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul 

constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul 

de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în 

care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei 

şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se 

sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare 

producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din 

minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul 

de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea. 15 puncte 

   (1
1
) În cazul contravenienţilor cetăţeni străini, persoane fără cetăţenie sau cetăţeni români cu 

domiciliul în străinătate, în procesul-verbal vor fi cuprinse şi următoarele date: seria şi numărul 

paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia şi statul 

emitent. 1 punct 

   (5) În cazul în care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde şi numele, prenumele şi 

domiciliul părinţilor sau ale altor reprezentanţi ori ocrotitori legali ai acestuia. 0,5 punct 

   (6) În situaţia în care contravenientul este persoană juridică în procesul-verbal se vor face menţiuni 

cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal ale 

acesteia, precum şi datele de identificare a persoanei care o reprezintă. 0,5 punct 



   (7) În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoştinţă 

contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare. 

Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica "Alte menţiuni", sub sancţiunea 

nulităţii procesului-verbal. 1 punct 

   Art. 17. - Lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi 

prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a 

faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea 

procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu. 10 puncte 

   Art. 18. - Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate 

ori documentele în baza cărora se fac menţiunile prevăzute la art. 16 alin. (3). În caz de refuz, pentru 

legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la ofiţeri şi subofiţeri de poliţie, jandarmi 

sau gardieni publici. 1 punct 

   Art. 19. - (1) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator şi de 

contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, 

agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel 

puţin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al 

martorului şi semnătura acestuia. 10 puncte 

   (2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator. 0,33 puncte 

   (3) În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea 

procesului-verbal în acest mod. 0,33 puncte 

   Art. 20. - (1) Dacă o persoană săvârşeşte mai multe contravenţii constatate în acelaşi timp de acelaşi 

agent constatator, se încheie un singur proces-verbal. 0,34 puncte 

 

Notă: 10 puncte se acordă pentru capacitatea de analiză, claritate, coerență și logica exprimării ideilor. 

 

 
Punctaj minim necesar pentru promovarea fiecărei probe  este de 50 puncte 

 

 
Comisia de concurs: 

Preşedinte: Emil-Octavian Berdie, manager public, Instituţia Prefectului Jud. Bihor  

Membru: Ardelean Mihai-Sorin, șef serviciu, Serviciul Poliția Locală Marghita  

Membru: Condoroș Adriana, consilier, Poliția Locală Oradea  

Secretar: Koszta Tunde  
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Municipiul Marghita 

Județul Bihor 

Comisia de concurs 
 

BAREMUL DE CORECTARE 

a subiectelor din Varianta nr.2 extrase la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție de 

polițist local I, grad profesinal debutant în cadrul Serviciului Poliția Locală Marghita-

compartiment disciplina în construcții și afișajul stradal, organizat în data de 2.12.2014 la sediul 

Primăriei municipiului Marghita 

 

1. În cadrul instituţiei publice au fost sancţionaţi disciplinar doi funcţionari publici. 

Primului funcţionar public i-a fost aplicată sancţiunea mustrării scrise în urmă cu 6 

luni, iar celui de-al doilea sancţiunea retrogradării în funcţia publică pe o perioadă de 

6 luni, în urmă cu 3 luni.  

Precizaţi şi motivaţi dacă se impune în vreun caz radierea de drept a sancţiunii 

disciplinare.- 20 puncte. 

- Se radiază sancţiunea mustrării scrise – 4 puncte 

- Radiere mustrare scrisă - în termen de 6 luni de la aplicare – 3 puncte 

- Motivare – prin efectul legii – 4 puncte 

- Retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an se radiază în termen de un an de 

la expirarea termenului pentru care a fost aplicată. – 4 puncte 

- Capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte     

 

2. Enumerati lucrările care pot fi executate fara autorizaţie de construire.- 20 puncte 

Art. 11. - (1) Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări care nu modifică 

structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor: 

   a) reparaţii la împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma 

acestora şi materialele din care sunt executate; 1 punct 

   b) reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, 

dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, inclusiv în situaţia în care se schimbă materialele din care sunt 

realizate respectivele lucrări, cu excepţia clădirilor declarate monumente istorice, în condiţiile 

legii; 1 punct 

   c) reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit; 1 punct 

   d) zugrăveli şi vopsitorii interioare; 1 punct 

   e) zugrăveli şi vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi culorile 

clădirilor; 1 punct 

   f) reparaţii la instalaţiile interioare, la branşamentele şi racordurile exterioare, de orice fel, 

aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii, montarea sistemelor locale de încălzire şi de 

preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum şi montarea aparatelor individuale 

de climatizare şi/sau de contorizare a consumurilor de utilităţi; 1 punct 

   g) reparaţii şi înlocuiri la pardoseli; 1 punct 



   h) lucrări de reparaţii, înlocuiri ori reabilitări fără modificarea calităţii şi formei arhitecturale a 

elementelor de faţadă, dacă aceste lucrări nu se execută la construcţiile prevăzute la art. 3 alin. 

(1) lit. b), astfel: 2 puncte 

   1. finisaje interioare şi exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea; 1 punct 

   2. trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces; 1 punct 

   3. lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi/sau a acoperişului - dacă nu se schimbă sistemul 

constructiv al acestuia, respectiv terasă/şarpantă - la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 

niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv situate în afara 

zonelor de protecţie a monumentelor şi/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii; 1 

punct 
   i) lucrări de întreţinere la căile de comunicaţie şi la instalaţiile aferente; 1 punct 

   j) lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare şi restaurare a componentelor artistice 

ale construcţiilor prevăzute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor şi al autorităţii 

administraţiei publice judeţene sau locale, după caz; 1 punct 

   k) lucrări de foraje şi sondaje geotehnice pentru construcţii de importanţă normală sau redusă, 

situate în afara zonelor de protecţie instituite pentru zăcăminte acvifere; 1 punct 

   l) lucrări de construcţii funerare subterane şi supraterane, cu avizul administraţiei cimitirului. 1 

punct 
   m) lucrări de compartimentare provizorie nestructurală. 1 punct 

   (2) Se pot executa fără autorizaţie de construire şi lucrări pentru amplasarea de tonete, pupitre 

acoperite sau închise, destinate difuzării şi comercializării presei, cărţilor şi florilor, care sunt 

amplasate direct pe sol, fără fundaţii şi platforme, precum şi fără racorduri şi/sau branşamente la 

utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice. 2 puncte 

   (3) Dacă lucrările prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor prevăzute la lit. e) şi j), se execută la 

construcţiile menţionate la art. 3 lit. b), este obligatorie emiterea autorizaţiei de construire. 1 punct 

 

3. Modul de constatare a contravenţiei: care este persoana care constata o contraventie 

si întocmește procesul verbal al contraventiei – 25 puncte 

Art. 15. - (1) Contravenţia se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume 

prevăzute în actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, denumite în mod generic 

agenţi constatatori. 2 puncte 

   (2) Pot fi agenţi constatatori: primarii, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul× Ministerului de Interne, 

special abilitaţi, persoanele împuternicite în acest scop de miniştri şi de alţi conducători ai 

autorităţilor administraţiei publice centrale, de prefecţi, preşedinţi ai consiliilor judeţene, primari, 

de primarul general al municipiului Bucureşti, precum şi de alte persoane prevăzute în legi 

speciale. 2 puncte 

   (3) Ofiţerii şi subofiţerii din cadrul× Ministerului de Interne constată contravenţii privind: 

apărarea ordinii publice; circulaţia pe drumurile publice; regulile generale de comerţ; vânzarea, 

circulaţia şi transportul produselor alimentare şi nealimentare, ţigărilor şi băuturilor alcoolice; alte 

domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotărâre a Guvernului. 2 puncte 

   Art. 16. - (1) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data 

şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul 

constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi 

locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi 

locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea 

gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care 

se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care 

fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării în termen de 

48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o 
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asemenea posibilitate; termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea. 

4 puncte 
   (1

1
) În cazul contravenienţilor cetăţeni străini, persoane fără cetăţenie sau cetăţeni români cu 

domiciliul în străinătate, în procesul-verbal vor fi cuprinse şi următoarele date: seria şi numărul 

paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia şi statul 

emitent. 2 puncte 

   (5) În cazul în care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde şi numele, prenumele 

şi domiciliul părinţilor sau ale altor reprezentanţi ori ocrotitori legali ai acestuia. 2 puncte 

   (6) În situaţia în care contravenientul este persoană juridică în procesul-verbal se vor face 

menţiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul 

fiscal ale acesteia, precum şi datele de identificare a persoanei care o reprezintă. 2 puncte 

   (7) În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la 

cunoştinţă contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de 

constatare. Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica "Alte menţiuni", sub 

sancţiunea nulităţii procesului-verbal. 2 puncte 

   Art. 17. - Lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele 

şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului acesteia, 

a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea 

procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu. 2 puncte 

   Art. 18. - Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de 

identitate ori documentele în baza cărora se fac menţiunile prevăzute la art. 16 alin. (3). În caz de 

refuz, pentru legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la ofiţeri şi subofiţeri de 

poliţie, jandarmi sau gardieni publici. 2 puncte 

   Art. 19. - (1) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator şi de 

contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, 

agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel 

puţin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate 

al martorului şi semnătura acestuia. 2 puncte 

   (2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator. 0,33 puncte 

   (3) În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea 

procesului-verbal în acest mod. 0,33 puncte 

   Art. 20. - (1) Dacă o persoană săvârşeşte mai multe contravenţii constatate în acelaşi timp de 

acelaşi agent constatator, se încheie un singur proces-verbal. 0,34 puncte 

 

4. Care sunt atribuţiile politiei locale în domeniul disciplinei în construcţii şi afişajului 

stradal – 25 puncte 

Art. 8. - În domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal, poliţia locală are următoarele 

atribuţii: 

   a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de 

construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu; 5 puncte 

   b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare 

a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale; 5 puncte 

   c) verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă 

formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a 

activităţii economice; 5 puncte 

    

d) participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără 

autorizaţie pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe 

spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii 
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publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a 

personalului care participă la aceste operaţiuni specifice; 5 puncte 

   e) constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în 

domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de 

constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate 

care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, preşedintelui 

consiliului judeţean, primarului unităţii administrativ-teritoriale ori al sectorului municipiului 

Bucureşti în a cărui rază de competenţă s-a săvârşit contravenţia sau persoanei împuternicite de 

aceştia. 5 puncte 

 

Notă: 10 puncte se acordă pentru capacitatea de analiză, claritate, coerență și logica exprimării ideilor. 

  

 

 
Punctaj minim necesar pentru promovarea fiecărei probe  este de 50 puncte 

 
Comisia de concurs: 

Preşedinte: Emil-Octavian Berdie, manager public, Instituţia Prefectului Jud. Bihor  

Membru: Ardelean Mihai-Sorin, șef serviciu, Serviciul Poliția Locală Marghita  

Membru: Condoroș Adriana, consilier, Poliția Locală Oradea  

Secretar: Koszta Tunde  

 



Municipiul Marghita 

Județul Bihor 

Comisia de concurs 
 

BAREMUL DE CORECTARE 

a subiectelor din Varianta nr.1 extrase la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție de 

polițist local I, grad profesinal asistent în cadrul Serviciului Poliția Locală Marghita-compartiment 

control comercial, organizat în data de 2.12.2014 la sediul Primăriei municipiului Marghita 

 

1. În cadrul instituţiei publice au fost sancţionaţi disciplinar doi funcţionari publici. 

Primului funcţionar public i-a fost aplicată sancţiunea mustrării scrise în urmă cu 6 luni, 

iar celui de-al doilea sancţiunea retrogradării în funcţia publică pe o perioadă de 6 luni, 

în urmă cu 3 luni.  

Precizaţi şi motivaţi dacă se impune în vreun caz radierea de drept a sancţiunii 

disciplinare.- 20 puncte. 

- Se radiază sancţiunea mustrării scrise – 4 puncte 

- Radiere mustrare scrisă - în termen de 6 luni de la aplicare – 3 puncte 

- Motivare – prin efectul legii – 4 puncte 

- Retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an se radiază în termen de un an de 

la expirarea termenului pentru care a fost aplicată. – 4 puncte 

- Capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte     

 

2. Drepturile principale ale politistului local - 20 puncte 

 

  Art. 20. - (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, poliţistul local are următoarele 

drepturi principale: 

   a) să efectueze control preventiv asupra persoanei şi/sau bagajului acesteia în următoarele situaţii: 

există indicii clare că s-a săvârşit, se săvârşeşte sau se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni sau 

persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, 

produse ori substanţe periculoase; 2,14 puncte 

   b) să invite la sediul poliţiei locale persoanele a căror prezenţă este necesară pentru îndeplinirea 

atribuţiilor, prin aducerea la cunoştinţă, în scris, a scopului şi a motivului invitaţiei; 2,14 puncte 

   c) să solicite sprijinul cetăţenilor pentru identificarea, urmărirea şi prinderea persoanelor care au 

comis fapte de natură penală sau contravenţională; 2,14 puncte 

   d) să poarte şi să folosească, în condiţiile prezentei legi şi numai în timpul serviciului, armamentul, 

muniţia şi celelalte mijloace de apărare şi intervenţie din dotare; 2,14 puncte 

   e) să circule gratuit, pe baza legitimaţiei de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competenţă, cu 

mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite 

altfel; 2,14 puncte 

   f) să folosească forţa, în condiţiile legii, proporţional cu starea de fapt care justifică utilizarea 

acesteia, în cazul nerespectării dispoziţiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuţiilor de serviciu; 2,14 

puncte 
   g) să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori sunt 

indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală; 2,14 puncte 



   h) să conducă la sediul poliţiei locale sau al unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române pe 

cei care prin acţiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viaţa persoanelor, ordinea 

publică ori alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale, a căror 

identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii. Verificarea situaţiei acestor categorii de persoane şi 

luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 12 ore din momentul depistării, ca măsură 

administrativă. 2,72 puncte 

   (2) Pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţiştii locali au acces, în condiţiile legii, la bazele de 

date ale× Interne. În acest scop, poliţia locală sau unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, după 

caz, şi structurile abilitate din cadrul× Interne încheie protocoale de colaborare în care se 

reglementează infrastructura de comunicaţii, măsurile de securitate, protecţie şi de asigurare a 

confidenţialităţii datelor, nivelul de acces şi regulile de folosire. 2,30 puncte 

 

3. Certificatul de producător: definitie, procedura de eliberare, avizarea si controlul 

detinerii certificatului. -25 puncte 

 

  Art. 1. - (1) Certificatul de producător constituie actul doveditor al provenienţei produselor 

agroalimentare pe baza căruia acestea pot fi comercializate în pieţe, târguri, oboare sau în alte locuri 

stabilite de consiliile locale. 5 puncte 

   (2) Modelul certificatului de producător este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 1,5 puncte 

   (3) Certificatul de producător se tipăreşte pe hârtie specială, distincţiile obligatorii care se vor insera 

sunt o bandă tricoloră în dreapta sus şi stema ţării în stânga sus. Tipărirea se va efectua prin grija 

consiliilor judeţene care le vor difuza primarilor. În municipiul Bucureşti certificatele de producător se 

tipăresc prin grija primarilor de sector. 1,5 puncte 

   (4) Contravaloarea certificatelor de producător va fi achitată de consiliile locale comunale, 

orăşeneşti, municipale, precum şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti din sumele rezultate potrivit 

prevederilor art. 8. 0,5 puncte 

Art. 2. - Certificatul de producător se eliberează de primarii comunelor, oraşelor, municipiilor şi 

sectoarelor municipiului Bucureşti. 1,5 puncte 

   Art. 3. - (1) Producătorul care solicită eliberarea certificatului de producător va completa o cerere-

tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 1,60 

puncte 

   (2) Solicitarea producătorului va fi verificată cu privire la deţinerea suprafeţelor de teren ori a 

animalelor, atât pe baza datelor din registrul agricol, cât şi în teren. Verificarea trebuie să stabilească şi 

existenţa produselor pentru care se solicită eliberarea certificatului de producător.1,60 puncte 

   Art. 4. - (1) Verificările prevăzute la art. 3 alin. (2) vor fi efectuate de primar, viceprimar, secretar şi 

de alte persoane împuternicite prin dispoziţie a primarului. Rezultatul verificării va fi consemnat într-

un proces-verbal pe baza căruia se va propune primarului eliberarea certificatului de producător sau 

respingerea cererii. Modelul procesului-verbal este prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 1,60 puncte 

   (2) Evidenţa certificatelor de producător se ţine într-un registru special de către secretarul unităţii 

administrativ-teritoriale şi de agentul agricol. Certificatele de producător se eliberează pe serii 

corespunzătoare unui an agricol, care începe la data de 1 iulie a anului şi se încheie la data de 30 iunie 

a anului următor. 1 punct 

   (3) Completarea certificatului de producător se face cu tuş negru, cu nominalizarea numai a acelor 

produse care au fost identificate ca existente, precizându-se produsul, şi nu categoria de produse. 

   Art. 5. - Certificatul de producător se identifică prin numărul de ordine, care începe cu 0001 în 

cadrul fiecărei serii, şi prin numărul de înregistrare a cererii. 1,60 puncte 

   Art. 6. - Certificatele de producător se vizează trimestrial, prin aplicarea ştampilei şi semnăturii 

primarului, în spaţiul corespunzător perioadei pentru care se solicită această operaţiune. 1 punct 
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   Art. 7. - Pentru asigurarea publicităţii necesare titularii certificatelor de producător vor fi înscrişi 

într-un tabel nominal care va fi afişat prin grija secretarului la sediul primăriei. În tabel se vor 

menţiona şi produsele pentru care s-a eliberat certificatul de producător. 0,80 puncte 

   Art. 8. - Pentru eliberarea certificatului de producător se percepe o taxă stabilită de consiliul local în 

condiţiile legii. 1,60 puncte 

   Art. 9. - (1) Accesul producătorilor în piaţă, închirierea de mese şi cântare se pot face numai pe baza 

certificatului de producător. 1,60 puncte 

   (2) Administratorii pieţelor, împreună cu personalul din subordine, vor organiza acţiuni de control pe 

întreaga durată a activităţii din pieţe, cu privire la existenţa şi valabilitatea certificatului de producător 

şi la concordanţa dintre conţinutul acestuia şi produsele care se comercializează şi vor lua măsuri 

pentru îndepărtarea din pieţe a vânzătorilor care nu posedă certificat de producător. 1 punct 

   (3) Organele de poliţie, jandarmii şi gardienii publici sunt obligaţi să acorde sprijin la cererea 

administratorului pieţei. 1,60 puncte 

 

4. Care sunt căile de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei – 25 

puncte 

 

Art. 31. - (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se 

poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. 3 puncte 

   (2) Partea vătămată poate face plângere numai în ceea ce priveşte despăgubirea, iar cel căruia îi 

aparţin bunurile confiscate, altul decât contravenientul, numai în ceea ce priveşte măsura confiscării. 2 

puncte 

   Art. 32. - (1) Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită 

contravenţia. 2 puncte 

   (2) Controlul aplicării şi executării sancţiunilor contravenţionale principale şi complementare este de 

competenţa exclusivă a instanţei prevăzute la alin. (1). 1 punct 

   (3) Plângerea suspendă executarea. Plângerea persoanelor prevăzute la art. 31 alin. (2) suspendă 

executarea numai în ceea ce priveşte despăgubirea sau, după caz, măsura confiscării. 1 punct 

   Art. 33. - (1) Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăşi 30 de zile, şi va dispune 

citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat 

sancţiunea, a martorilor indicaţi în procesul-verbal sau în plângere, precum şi a oricăror alte persoane 

în măsură să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei. 5 puncte 

   (2) În cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie, judecătoria va cita 

şi societatea de asigurări menţionată în procesul-verbal de constatare a contravenţiei. 1 punct 

   Art. 34. - (1) Instanţa competentă să soluţioneze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost 

introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au 

prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalităţii şi 

temeiniciei procesului-verbal, şi hotărăşte asupra sancţiunii, despăgubirii stabilite, precum şi asupra 

măsurii confiscării. Dispoziţiile art. 236
1
 şi ale art. 405 din Codul de procedură civilă nu sunt 

aplicabile. 5 puncte 

   (2) Dacă prin lege nu se prevede altfel, hotărârea prin care s-a soluţionat plângerea poate fi atacată 

numai cu apel. Apelul se soluţionează de secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului. 

Motivarea apelului nu este obligatorie. Motivele de apel pot fi susţinute şi oral în faţa instanţei. Apelul 

suspendă executarea hotărârii. 2 puncte 

   Art. 35. - Plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se 

soluţionează cu precădere. 2 puncte 

   Art. 36. - Pentru plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, 

pentru recursul formulat împotriva hotărârii judecătoreşti prin care s-a soluţionat plângerea, precum şi 

pentru orice alte cereri incidente se percep taxele judiciare de timbru prevăzute de lege. 1 punct 
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Notă: 10 puncte se acordă pentru capacitatea de analiză, claritate, coerență și logica exprimării ideilor. 

 

Punctaj minim necesar pentru promovarea fiecărei probe  este de 50 puncte 

 

 

 
Comisia de concurs: 

Preşedinte: Emil-Octavian Berdie, manager public, Instituţia Prefectului Jud. Bihor  

Membru: Ardelean Mihai-Sorin, șef serviciu, Serviciul Poliția Locală Marghita  

Membru: Condoroș Adriana, consilier, Poliția Locală Oradea  

Secretar: Koszta Tunde  

 



Municipiul Marghita 

Județul Bihor 

Comisia de concurs 
 

BAREMUL DE CORECTARE 

a subiectelor din Varianta nr.2 extrase la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție de 

polițist local I, grad profesinal debutant în cadrul Serviciului Poliția Locală Marghita-compartiment 

protecția mediului, organizat în data de 2.12.2014 la sediul Primăriei municipiului Marghita 

 
 

1. Prezentaţi modalităţile de încetare a raportului de serviciu. Trataţi şi comentaţi încetarea 

de drept a raportului de serviciu. - 20 puncte 

- 5 modalităţi x 1 punct = 5 puncte; 

- enumerarea situaţiilor de încetare de drept – 9x1punct - 9 puncte; 

- termenul de constatare a cazului de încetare a raportului de serviciu - 1 punct ; 

- termenul de comunicare a actului administrativ de încetare a raportului de serviciu – 1 punct 

- capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 4 pct 

 

2. Care sunt tipurile de terenuri din care se compun spaţiile verzi şi ce obligaţii au 

persoanele fizice şi juridice pentru protecţia şi conservarea acestora? – 20 puncte 

   Art. 3. - Spaţiile verzi se compun din următoarele tipuri de terenuri din intravilanul localităţilor: 

   a) spaţii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâşii plantate; 1 punct 

   b) spaţii verzi publice de folosinţă specializată: 1 punct 

   1. grădini botanice şi zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziţionale, zone ambientale şi de 

agrement pentru animalele dresate în spectacolele de circ; 1 punct 

   2. cele aferente dotărilor publice: creşe, grădiniţe, şcoli, unităţi sanitare sau de protecţie socială, 

instituţii, edificii de cult, cimitire; 1 punct 

   3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanţă; 1 punct 

   c) spaţii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri şi baze sportive; 

1 punct 
   d) spaţii verzi pentru protecţia lacurilor şi cursurilor de apă; 1 punct 

   e) culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică; 1 punct 

   f) păduri de agrement. 1 punct 

   g) pepiniere şi sere. 1 punct 

   Art. 5. - Pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au 

următoarele obligaţii: 

   a) să nu arunce niciun fel de deşeuri pe teritoriul spaţiilor verzi; 1 punct 

   b) să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe spaţiile verzi; 1 punct 

   c) să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor şi arbuştilor, deteriorări ale 

aranjamentelor florale şi ale gazonului, distrugeri ale muşuroaielor naturale, cuiburilor de păsări şi 

adăposturilor de animale, ale construcţiilor şi instalaţiilor utilitare şi ornamentale existente pe 

spaţiile verzi; 3 puncte 

   d) să nu ocupe cu construcţii provizorii spaţiile verzi; 1 punct 

   e) să nu ocupe cu construcţii permanente spaţiile verzi; 1 punct 

   f) să asigure integritatea, refacerea şi îngrijirea spaţiilor verzi aflate în proprietatea lor; 1 punct 



   g) să coopereze cu autorităţile teritoriale şi centrale pentru protecţia mediului, cu autorităţile 

centrale pentru amenajarea teritoriului şi cu autorităţile administraţiei publice locale la toate 

lucrările preconizate în spaţiile verzi şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea amenajării acestora; 

1 punct 
   h) să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. 1 punct 

 

3. Modul de constatare a contravenţiei: care este persoana care constata o contraventie si 

întocmește procesul verbal al contraventiei? – 25 puncte 

Art. 15. - (1) Contravenţia se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume 

prevăzute în actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, denumite în mod generic 

agenţi constatatori. 2 puncte 

   (2) Pot fi agenţi constatatori: primarii, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul× Ministerului de Interne, 

special abilitaţi, persoanele împuternicite în acest scop de miniştri şi de alţi conducători ai 

autorităţilor administraţiei publice centrale, de prefecţi, preşedinţi ai consiliilor judeţene, primari, 

de primarul general al municipiului Bucureşti, precum şi de alte persoane prevăzute în legi 

speciale. 2 puncte 

   (3) Ofiţerii şi subofiţerii din cadrul× Ministerului de Interne constată contravenţii privind: 

apărarea ordinii publice; circulaţia pe drumurile publice; regulile generale de comerţ; vânzarea, 

circulaţia şi transportul produselor alimentare şi nealimentare, ţigărilor şi băuturilor alcoolice; alte 

domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotărâre a Guvernului. 2 puncte 

   Art. 16. - (1) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data 

şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul 

constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi 

locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi 

locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea 

gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care 

se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care 

fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării în termen de 

48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o 

asemenea posibilitate; termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea. 

4 puncte 
   (1

1
) În cazul contravenienţilor cetăţeni străini, persoane fără cetăţenie sau cetăţeni români cu 

domiciliul în străinătate, în procesul-verbal vor fi cuprinse şi următoarele date: seria şi numărul 

paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia şi statul 

emitent. 2 puncte 

   (5) În cazul în care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde şi numele, prenumele 

şi domiciliul părinţilor sau ale altor reprezentanţi ori ocrotitori legali ai acestuia. 2 puncte 

   (6) În situaţia în care contravenientul este persoană juridică în procesul-verbal se vor face 

menţiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul 

fiscal ale acesteia, precum şi datele de identificare a persoanei care o reprezintă. 2 puncte 

   (7) În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la 

cunoştinţă contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de 

constatare. Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica "Alte menţiuni", sub 

sancţiunea nulităţii procesului-verbal. 2 puncte 

   Art. 17. - Lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele 

şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului acesteia, 

a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea 

procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu. 2 puncte 
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   Art. 18. - Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de 

identitate ori documentele în baza cărora se fac menţiunile prevăzute la art. 16 alin. (3). În caz de 

refuz, pentru legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la ofiţeri şi subofiţeri de 

poliţie, jandarmi sau gardieni publici. 2 puncte 

   Art. 19. - (1) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator şi de 

contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, 

agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel 

puţin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate 

al martorului şi semnătura acestuia. 2 puncte 

   (2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator. 0,33 puncte 

   (3) În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea 

procesului-verbal în acest mod. 0,33 puncte 

   Art. 20. - (1) Dacă o persoană săvârşeşte mai multe contravenţii constatate în acelaşi timp de 

acelaşi agent constatator, se încheie un singur proces-verbal. 0,34 puncte 

 

4. Care sunt atribuţiile politiei locale în domeniul protecţiei mediului – 25 puncte 

 

Art. 9. - În domeniul protecţiei mediului, poliţia locală are următoarele atribuţii: 

   a) controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a 

deşeurilor menajere şi industriale; 2,5  puncte 

   b) sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor 

legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică; 2,5  puncte 

   c) participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor; 2,5  puncte 

   d) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale 

ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea 

acestora; 2,5  puncte 

   e) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora; 2,5  puncte 

   f) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea 

zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor; 2,5  puncte 

   g) verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, 

potrivit legii; 2,5  puncte 

   h) verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu 

graficele stabilite; 2,5  puncte 

   i) verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice 

locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor 

de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor; 2,5  puncte 

   j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării 

atribuţiilor prevăzute la lit. a)-i), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale. 2,5  

puncte 
 

Notă: 10 puncte se acordă pentru capacitatea de analiză, claritate, coerență și logica exprimării ideilor. 

Punctaj minim necesar pentru promovarea fiecărei probe  este de 50 puncte 

Comisia de concurs: 

Preşedinte: Emil-Octavian Berdie, manager public, Instituţia Prefectului Jud. Bihor  

Membru: Ardelean Mihai-Sorin, șef serviciu, Serviciul Poliția Locală Marghita  

Membru: Condoroș Adriana, consilier, Poliția Locală Oradea  

Secretar: Koszta Tunde  
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