
 
A N U N Ţ 

 
 Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii 
publice de execuţie temporar vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul 
Serviciului Administrație Publică Locală, Relații Publice, ATOP.  
-   Proba scrisă:  05.02.2018, ora 11. 
-  Interviul – se susține într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.  
 Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 17.01.2018- 25.01.2018  
(inclusiv) la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara, camera 13. 

Condițiile de desfășurare a concursului:  
- candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: 
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe 
bază de examen medical de specialitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică; 
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice; 
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau  
contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei,  
infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu  
exercitarea funcţiei publice; 
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru 
motive disciplinare în ultimii 7 ani; 
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.  
 Condiţiile specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de execuție vacantă de 
consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Administrație Publică Locală, Relații 
Publice, ATOP sunt: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. 
 Condiţii de vechime: 
- vechime minimă în specialitatea studiilor – 5 ani 
 

 Acte necesare pentru dosarul de concurs 
a) formularul de înscriere  
b) copia actului de identitate; 
c) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în munca și, 
dupa caz, în specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice; 
e) cazierul judiciar; 
f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni  
anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile  
sanitare abilitate; 
g) declarația pe propria raspundere sau adeverința care să ateste ca nu a desfășurat activităti de 
politie politica. 
 (2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele 
emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii Publice. 

(3) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însotite 
 de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul 
comisiei de concurs. 

 
 



(4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie 
 răspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligatia de a  
completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, 
dar nu mai tarziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției 
dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. 

(5) Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților prin secretarul comisiei de 
 concurs din cadrul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului. 
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1.Constituția României  
2.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;  
4.Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi  
completările ulterioare;  
5.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. 
 

ATRIBUȚIILE POSTULUI  
 

- Asigură punerea în executarea legilor si a celorlalte acte normative. 
- Asigură implementarea programului „Circulaţia Internă a Documentelor” sens în care: 
- înregistrează în registrul general de intrare-ieşire electronic toate documentele adresate instituţiei 
precum şi actele emise din oficiu de compartimentele din aparatul de specialitate al consiliului 
județean: 
- eliberează opisurile zilnice pe baza cărora se repartizează corespondenţa în instituţie; 
- urmăreşte respectarea termenelor de rezolvare a corespondenţei informând compartimentul de 
specialitate în cazul nerespectării acestora 
- Efectuează minute ale ședințelor operative ale aparatului de specialitate al consiliului județean 
- Asigură distribuirea către directiile de specialitate, serviciile si compartimentele de specialitate ale 
Consiliului Județean a corespondenței avizate sau semnate de catre conducerea institutiei; 
- Soluționează scrisorile și sesizările persoanelor fizice și juridice care se adresează Consiliului 
Județean și intră în sfera de serviciu; 
- Distribuie corespondența Consiliului Județean la instituțiile publice și societățiile comerciale din 
municipiul Deva; 
- Asigură expedierea prin poștă şi prin poşta militară a corespondenței; 
- Asigură ridicarea corespondenței și a coletelor primite pe adresa Consiliului Județean; 
- Asigură secretariatul executiv al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara; 
- Predă Instituției Prefectului hotărârile adoptate și dispozițiile emise, pentru efectuarea controlului 
de legalitate de către prefect; 
- Asigură implementarea proceselor Sistemului de control intern/managerial al Consiliului Judeţean 
Hunedoara şi al serviciilor furnizate în cadrul proceselor în care îşi desfăşoară activitatea şi participă 
la instruiri legate de elaborarea documentelor a Sistemului de control intern/managerial al Consiliului 
Judeţean Hunedoara; 
- Respectă codul etic; 
- Este obligat să acționeze imediat în cazul suspectării unor abateri sau nereguli, care fie s-au 
produs, se produc sau sunt pe cale de a se produce, în conformitate cu gravitatea abaterii sau 
nereguli observate; 
- Identificarea riscurilor și completarea formularului Alertă la risc; 
- Indeplinește alte sarcini primite din partea şefului ierarhic şi a conducerii Consiliului Judeţean.              
 Informații suplimentare la tel.0254/211350, int.182 sau la sediul Consiliului Județean  
Hunedoara, strada 1 Decembrie 1918 nr.28, camera 13, secretar comisie- consilier Sava Marinela 
Maria- Serviciul resurse umane, salarizare și gestiunea funcției publice.  

 


