






 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

 

   
Autoritatea sau instituţia publică ....................................................................   

     

Funcţia publică solicitată:   
 

Data organizării concursului:  

Numele şi prenumele candidatului:  
 

Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire 
la concurs): 

Adresă: 

E-mail:  

Telefon:                                                          Fax:  

     
    Studii generale şi de specialitate:   
 
   Studii medii liceale sau postliceale: 
 

    

 
Instituţia Perioada Diploma obţinută 

 
 
   

 
 
   

 

 

   

 

Studii superioare de scurtă durată: 
   

    

 
Instituţia Perioada Diploma obţinută 

 

 

   

 
 
   

 
 
   

 
 
Studii superioare de lungă durată: 
   

    

 
Instituţia Perioada Diploma obţinută 

 
 
   

 
 
   

 
 
   

 
 
 
 



    Studii postuniversitare, masterat sau doctorat: 
 

    

 
Instituţia Perioada Diploma obţinută 

 
 
   

 
 
   

 
 
   

 
   Alte tipuri de studii: 
 

    

 
Instituţia Perioada Diploma obţinută 

 
 
   

 
 
   

 
 
   

 
    Limbi străine1): 
 

     

 
Limba Scris Citit Vorbit 

     

     

     

 
     
Cunoştinţe operare calculator2):  
 
 

 
Cariera profesională3): 

 
 

    

 
Perioada Instituţia/Firma Funcţia Principalele responsabilităţi 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 

 

 
    Detalii despre ultimul loc de muncă4):  
  

1. . . . . . . . . . .   
 

   2. . . . . . . . . . .   



    Persoane de contact pentru recomandări5): 
 
Nume şi prenume Instituţia Funcţia Număr de telefon 

    

    

    

    

    

 
  
    Declaraţii pe propria răspundere6)   
    Subsemnatul(a) ..................................................................., legitimat(ă) cu 
CI/BI seria ......... numărul ..................., eliberat(ă) de ............................. la 
data de ....................................,   
    cunoscând prevederile art. 465 lit. j) din O.U.G. nr. 57 privind Codul 
Administrativ, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani:   

   - am fost □ destituit(ă) dintr-o funcţie publică   

   - nu am fost □   

    şi/sau   

   - mi-a încetat □ contractul individual de muncă   

   - nu mi-a încetat □   

    pentru motive disciplinare.  
  
     
Acord privind datele cu caracter personal7)   

   □  Sunt de acord cu transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date 

cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de 
concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, 
în format electronic.   

   □ Consimt ca instituţia să solicite organelor abilitate extrasul de pe cazierul 

judiciar cu scopul angajării şi, în acest sens, am completat şi am depus la 
dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, 
cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin 
prezenta.   

   □  Consimt ca instituţia să solicite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de 
concurs/examen în vederea promovării şi, în acest sens, am completat şi am 
depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a 
concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului 
acordat prin prezenta.   

   □  Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în 

scopuri statistice şi de cercetare.   



   □  Doresc să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare şi 

promovare cu privire la activitatea instituţiei şi la domeniul funcţiei publice.   
    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul 
penal cu privire la falsul in declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt 
adevărate. 
 
   
 
 

Data         Semnatura 

……………………                                                          ……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1) Se vor trece calificativele "cunoştinţe de bază", "bine" sau "foarte bine"; calificativele menţionate corespund, în grila de 

autoevaluare a Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, nivelurilor "utilizator elementar", "utilizator 
independent" şi, respectiv, "utilizator experimentat".   
   2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există 

competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante 
care atestă deţinerea respectivelor competenţe.   
   3) Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională anterioară.    

   4) Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani, dacă este cazul.   
   5) Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon.   
   6) Se va bifa cu "X" varianta pentru care candidatul îşi asumă răspunderea declarării.   

   7) Se va bifa cu "X", în cazul în care candidatul este de acord; în comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail 
indicată de candidat în prezentul formular, iar modelul cererii de consimţământ pentru solicitarea extrasului de pe cazierul 
judiciar cu scopul angajării sau, după caz, extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de 

concurs/examen în vederea promovării se pune la dispoziţie candidatului de către instituţia organizatoare a concursului. 

 



DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE  
 

(Sunt exceptate de la obligația de a face declarația pe propria răspundere privind calitatea 

de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia, persoanele care la data de 22 decembrie 

1989  nu împliniseră vârsta de 16 ani) 

 
conform art. 49 alin. (1) lit. j) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, respectiv conform art. 5 alin. (1) din 

OUG nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii 
     

Subsemnatul/Subsemnata  

....................................................................... 

....................................................................... 

(numele şi toate prenumele din actul de identitate, precum şi 

eventualele nume anterioare) 

 

cetăţean român, fiul/fiica lui 

....................................................................... 

(numele şi prenumele tatălui) 

 

şi al/a 

....................................................................... 

(numele şi prenumele mamei) 

 

născut/născută la 

....................................................................... 

(ziua, luna, anul) 

 

în 

....................................................................... 

(locul naşterii: localitatea/judeţul) 

 

domiciliat/domiciliată în 

....................................................................... 

(domiciliul din actul de identitate) 

 

legitimat/legitimată cu  

 

....................................................................... 

(felul, seria şi numărul actului de identitate) 

 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în 

declaraţii, după luarea la cunoştinţă a conţinutului Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si 

deconspirarea Securitatii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, 

că ................ lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, 

 (am fost/nu am fost)  

în sensul art. 2 lit. a) şi b) din ordonanța de urgenţă. 

    

 

                                                           

.............................. 

          (Data)                                                                              

 

.............................. 

        Semnătura) 

 



 

Denumire angajator 

Date de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI) 

Date de contact ale angajatorului (telefon, fax) 

Nr.de înregistrare 

Data înregistrării 

 
 

         ADEVERINŢĂ 

 

 

 Prin prezenta se atestă faptul că dl/d-na.................................., posesor al/a B.I./C.I............................., 

seria.................., nr.................., CNP................................., a fost/este angajatul ........................., în baza actului 

administrativ de numire nr................../contractului individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parţial 

de..........ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat  în registrul general de evidenţă a salariaţilor 

cu nr......../.........................  , în funcţia/meseria/ocupaţia de 1........................................ 

 Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de 

muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel 2..................... , în specialitatea....................... 

 Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl./                                          

d-na.   .............................................   a dobândit: 

- vechime în muncă: .....................ani........luni.......zile; 

- vechime în specialitatea studiilor: ....................ani.............luni..........zile. 

 Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele 

mutaţii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu): 

 

Nr.  

crt 

Mutaţia  

intervenită 

Data  Meseria/funcţia/ocupaţia cu  

indicarea clasei/gradaţiei  

profesionale 

Nr. şi data actului pe baza  

căruia se face 

înscrierea şi temeiul legal  

     

 

În perioada lucrată a avut..........................zile de concediu medical şi ................... concediu fără plată.   

În perioada lucrată, d-lui/d-nei................................ nu i s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/ i s-a 

aplicat sancţiunea disicplinară.................................  

  

   Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele cuprinse în 

prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete.  

 

 

 

Data      Numele şi prenumele reprezentantului legal al angajatorului3, 

 

 

     Semnătura reprezentantului legal al angajatorului,  

 

     Ştampila angajatorului  

 

 

 
1  - prin raportare la Clasificarea Ocupaţiilor din România şi la actele normative care stabilesc funcţii 
2   -  se va indica nivelul de studii (mediu /superior) 
3  - persoana care potrivit legii /actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale reprezintă angajatorul în relaţiile cu terţii    

 

 



 

Principalele atribuții – Polițist Local – Serviciu Poliția Locală Giroc 

 
- Atribuţii în domeniul ordinii şi liniștii publice, pazei bunurilor: 

    a) menține ordinea si liniștea publica in zonele si locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranța 

publică al comunei Giroc, aprobat în condițiile legii; 
    b) menține ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare 

publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al comunei Giroc, în zonele comerciale şi 

de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea 
şi/sau în administrarea comunei Giroc sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin 

planul de ordine şi siguranță publică; 

    c) participă, împreuna cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la  activităţi 

de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamitați naturale ori catastrofe, precum şi 
de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente; 

    d) acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea şi ocrotirea parinţilor 

sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredințarea acestora serviciului 
public de asistenţă socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii; 

    e) constată contravenții şi aplică sancțiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislației privind 

regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor 
fără stăpân şi a celei privind protecția 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 protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituțiile sau serviciile 
publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice; 

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

mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale 
promoționale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum si 

a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spațiul public şi care implică aglomerări de persoane; 

    h) asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea comunei Giroc şi/sau in administrarea 
autorităţilor administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de 

Consiliul local al comunei Giroc. 

    i) constată contravenții şi aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea 

socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administrației publice centrale şi locale, 
pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă; 

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

de judecată care arondează comuna Giroc, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă; 
    k) participă, alături de Poliţia Romană, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul 

integrat de ordine şi siguranță publică, pentru prevenirea şi combaterea infractionalităţii stradale; 

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

de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale; 
    m) asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite; 

    n) acordă, pe teritoriul comunei Giroc, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii in domeniul 

menținerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice. 
 

- Atribuţii în domeniul protecției mediului: 

    a) controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a 
deşeurilor menajere şi industriale; 

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

privind nivelul de poluare, inclusiv fonică; 

    c) participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave si a epizootiilor; 



    d) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al comunei 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; 

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

    f) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, indepărtarea 
zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor; 

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

legii; 
    h) verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, in conformitate cu 

graficele stabilite; 

    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; 

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

atribuţiilor prevazute la lit. a)-i), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale; 
 

- Atribuţii în domeniul circulației pe drumurile publice: 

    a) asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competența, având dreptul de a 

efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea 
atribuțiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulației pe drumurile publice; 

    b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind 

funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistența în zonele unde 
se aplică marcaje rutiere; 

    c) participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor 

naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei și alte 
asemenea fenomene, pe drumurile publice; 

    d) participă, împreună cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române, la asigurarea măsurilor de 
circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, actiuni de pichetare, 

acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, 

după caz, precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de 
persoane; 

    e) sprijină unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în 
cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență; 

    f) acordă sprijin unităților/structurilor teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru 
asigurarea fluenței și siguranței traficului; 

    g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri 

ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, 
transportul victimelor la cea mai apropiata unitate sanitară; 

    h) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, 
staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a 
autovehiculelor staționate neregulamentar; 

    i) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă 
admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a 
conducătorilor acestor vehicule; 



    j) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, 
conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală; 

    k) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la 
circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de 
parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap; 

    l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri 
aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților/ subdiviziunilor administrativ-
teritoriale; 

    m) cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea 

deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al 
autovehiculelor abandonate pe domeniul public 

- Atribuţii în domeniul activităţii comerciale: 

a) acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor 
comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale; 

    b) verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, 
persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, 
precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare; 

    c) verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a 

documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi 

a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale 
şi locale; 

    d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;  

    e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de 
comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice; 

    f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor 
economici; 

    g) identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-

teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor 
servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora; 

    h) verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte 
normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale; 

    i) cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor 
în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora; 

    j) verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a 

produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică 
nereguli; 

    k) verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de comerţ 
desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale; 



    l) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării 
atribuţiilor prevăzute la lit. a)-j), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale. 

 

- Atribuţii în domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal: 

 

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

construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu; 
    b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a 

lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale; 

    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; 

    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 publice de interes 

local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste 

operaţiuni specifice; 
    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 în a cărui rază de competenţă s-a săvârşit contravenţia sau 

persoanei împuternicite de aceştia. 

 

 - Atribuţii  în domeniul evidenţei persoanelor: 

 

a) înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani; 
    b) cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu 

caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de 

lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date; 

    c) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, 

reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele 

prevăzute la art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, 
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

    d) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a 
persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de 

identitate. 

 


