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ANUNŢ
Având în vedere prevederile art. 64 și art. 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, (r2) cu completările şi modificările ulterioare şi ale art. 39 alin (2) din
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea
carierei funcţionarilor publici, cu completările şi modificările ulterioare,
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR, cu sediul în Oradea, Parcul Traian, nr. 5, organizează
concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a următoarelor
funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor:
DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
- două funcții publice de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal din cadrul
Serviciului juridic-contencios.
- o funcție publică de referent, clasa III, gradul profesional principal din cadrul
Compartimentului relații cu consilierii.
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
- o funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului
financiar contabil.
Concursul/examenul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Bihor în data de 14
decembrie 2017, ora 10:00- proba scrisă.
Condiţii de participare la concurs/examen:
Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii, conform
art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu completările şi
modificările ulterioare:
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 anuală a performanţelor individuale în
ultimii 2 ani calendaristici;
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei
legi.
Dosarul de concurs/examen se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la
data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare, respectiv până în data de 04
decembrie 2017 orele 16,00 la Biroul resurse umane şi conţine în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu completările şi modificările
ulterioare:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane 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.

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a
funcţiilor publice de execuţie de consilier juridic principal din cadrul Serviciul Juridic Contencios al
Consiliului Judeţean Bihor



Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,;

Legea nr. 7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,;
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 actualizată;
Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată cu modificările și
completările ulterioare, Cartea II, Titlul I, capitolul II - Judecata;
Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată cu modificările și
completările ulterioare,Codul de procedură civilă - Cartea II Titlul II Căile de atac, capitolul
II și III;
Legea nr. 24/2000 republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative;
Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului;
Constituția României, republicată.
BIBLIOGRAFIE
pentru concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a
funcţiei publice de execuţie de referent principal din cadrul Compartimentului relații cu consilierii

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu completările şi
modificările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
3. Legea nr. 215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi
modificările ulterioare;
4. Constituția României, republicată;
5. Ordonanța de Guvern nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale, cu completările şi modificările ulterioare;
6. Legea nr. 393 / 2004 privind Statutul aleşilor, locali cu completările şi modificările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a
funcției publice de execuție de consilier principal din cadrul Serviciului financiar contabil

-

-

Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare - privind finanţele publice
locale;
Legea nr.82/1991– Legea contabilităţii- Republicată;
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor
publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi
Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia – cu
modificările și completările ulterioare;
Legea nr.6/2017 – Legea bugetului de stat pe anul 2017 - Secțiunea a II-a și Anexa
nr.10;
Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
Legea Nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – republicată, cu modificările
și completările ulterioare,
Legea Nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici – Republicată;
Constituția României - Republicată .

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Bihor, camera 24Biroul resurse umane şi la nr. de telefon 0259418778.
PREŞEDINTE,
Pásztor Sándor

