
 

 

A N U N Ţ 

 Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de promovare în gradul profesional 
imediat superior celui deţinut a unor funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Hunedoara, în conformitate cu prevederile art.64 alin.(2) și art.65 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale art.125 alin.(1) din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Concursul de promovare se va desfășura la sediul Consiliului Județean Hunedoara, în data 
de 15.12.2016, ora 1100, proba scrisă, iar proba interviu în maximum 5 zile lucrătoare de la data 
susținerii probei scrise. 
 Pentru a participa la concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui 
deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
 a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care 
promovează; 
 b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 
2 ani calendaristici; 
 c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii 
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 Dosarele de concurs se depun de către candidaţi în perioada 14.11.2016-05.12.2016 la 
Biroul resurse umane, salarizare şi gestiunea funcţiei publice şi vor conţine în mod obligatoriu: 

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Biroul resurse umane, 
salarizare şi gestiunea funcţiei publice în vederea atestării vechimii în gradul profesional din 
care se promovează; 

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 
ani; 

c) formularul de înscriere - se obține de la Biroul resurse umane, salarizare și gestiunea 
funcției publice din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 

 Bibliografia pentru concursul de promovare din funcția publică de execuție de consilier, 
clasa I, gradul profesional principal în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul 
profesional superior, din cadrul Serviciului autoritate județeană de transport:  

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 
3. Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
4. Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
5. Ordinul nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de 
transport public local nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare; 
6. Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și 
completările ulterioare; 

  
 
 
 



 
 
 
 Bibliografia pentru concursul de promovare din funcția publică de execuție de inspector, 
clasa I, gradul profesional asistent în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul 
profesional principal, din cadrul Serviciului achiziții publice: 
 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;   
 2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
 3. Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 4. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice; 
 5. Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale; 
 6. Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;  
 7. Legea nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor 
de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și 
concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de 
Soluționare a Contestațiilor;  
 8. Hotarârea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a  
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr 
98/2016 privind achizțiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;  
 9. Hotarârea nr.394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 
privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 Bibliografia pentru concursul de promovare din funcția publică de execuție de consilier 
juridic, clasa I, gradul profesional principal în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, 
gradul profesional superior, din cadrul Serviciului juridic-contencios și relații cu consiliile 
locale: 
 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 2.  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;  
 3. Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, prevederile referitoare la consiliul județean;  
 4. Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;  
 5. Legea nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu 
modificările şi completările ulterioare;   
 6.  Codul de procedură civilă, în vigoare: 
    Cartea I Dispoziții generale, art.29 – art.191 
    Cartea a II –a Procedura contencioasă, art.192 – art.526 
    Cartea a III -a Procedura necontencioasă judiciară art.527 – art.540;  
 7. Codul civil în vigoare,  aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată în temeiul art.218 din 
Legea nr.71/2011, cu modificările și completările ulterioare: 
Art.535- 550 Despre bunuri 
Art.551-554 Drepturile reale 
Art.858- 875 Proprietatea publică; 
 8. CONSTITUȚIA ROMANIEI  cap V- Administrația publică; 
 9. Legea nr.98/ 2016 privind achiziţiile publice.  

 
 


