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PRIMĂRIA COMUNEI MARGHITA, JUDEȚUL BIHOR 

DOMNULUI PRIMAR POCSALY ZOLTAN - LADISLAU 

STIMATE DOMNULE PRIMAR, 
 

Referitor la adresa Instituție Prefectului – județul Bihor nr. 2/2019, înregistrată la Agenția Națională a 

Funcționarilor Publici sub nr. 2208/2019, cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor 

publice de execuție vacante de polițist local, clasa III, grad profesional asistent și principal – 

Compartimentul Ordine Publică și Rutieră din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Marghita, județul Bihor, programat în data de 17 ianuarie 2019 – proba scrisă, publicat în Monitorul Oficial 

al României, Partea a III-a, nr. 1412/13.XII.2018,  

 

În temeiul dispozițiilor: 

- art. 22 alin. (1) lit. j
2
) și art. 22

1
 lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), 

cu modificările şi completările ulterioare, 

- art. 73 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  

suspendă  

concursul pentru nerespectarea prevederilor, respectiv: 

 

- art. 21 alin. (4), art. 39 alin. (1
1
) lit. g) și lit. h), și alin. (2) din H.G. nr.611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 

modificările şi completările ulterioare, respectiv bibliografia conţine, în mod obligatoriu, 

Constituţia României, republicată, Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată,  iar 

anunțul privind concursul cuprinde perioada de depunere a dosarelor, precum și coordonatele de 

contact pentru primirea dosarelor de concurs, adresa de corespondenţă, telefon/fax, e-mail, 

persoana de contact şi funcţia publică deţinută. Totodată, cu cel puţin 30 de zile înainte de data 

stabilită pentru proba scrisă, informaţiile prevăzute în anunțul către Monitorul Oficial, bibliografia, 

atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează 

la locul de desfăşurare a concursului şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop. Informaţiile respective se menţin la locul de 

afişare până la finalizarea concursului 

- art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 

modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 39 alin. (1) din H.G nr. 611/2008, cu 

modificările și completările ulterioare, mai exact anunţul privind concursul se publică în Monitorul 

Oficial al României, Partea a III-a, şi într-un cotidian de largă circulaţie, cu cel puţin 30 de zile 

înainte de data desfăşurării concursului 
 

 

Procedura de organizare a concursului va fi reluată în condițiile legii. 
 

PREȘEDINTE  

Vasile-Felix COZMA 
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