ANUNŢ
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR, cu sediul în Oradea, str. Parcul Traian, nr. 5,
organizează în data 02 septembrie 2011 ora 10,00 proba scrisa – 5 septembrie ora 10,00 proba
de interviu, examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de personalul
contractual, pentru următoarele funcţii din cadrul:
DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
1.Serviciul de Relații cu Publicul, Registraturași A.T.O.P.
Nr.crt

1

Funcţia conform statului de personal

Funcţia în care urmează să promoveze

Consilier I

Consilier IA

nr.
posturi
2

Bibliografie în vederea promovării în grad profesional a personalului contractual din cadrul
Serviciului de Relații cu Publicul și Registratura :
1.Ordonanța 27/2002 republicată, privind reglementarea activității de soluționare a
petițiilor.
2. Legea nr.544/2001 republicată, privind liberul acces la informațiile de interes public.
3. Legea nr.215/2001 republicată, Legea administrației publice locale, cap. VI.
4. Legea nr.52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrația
publică.
5. Legea nr.53/2003 Codul Muncii, republicată.
DIRECȚIA TEHNICĂ
2. Compartimentul Arhivă
Nr.crt

1

Funcţia conform statului de personal
Consilier I

Funcţia în care urmează să promoveze
Consilier IA

nr.
posturi
1

Bibliografie în vederea promovării în grad profesional a personalului contractual din cadrul
Compartimentului Arhivă:
1. Legea nr.215/2001 republicată, Legea administrației publice locale.
2. Legea nr.53/2003 Codul Muncii, republicată.
3. Legea nr.16/1996 Legea Arhivelor Naţionale.

4. Legea nr. 358/2002 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996.
3.Compartimentul - Unitate Judeţeană pt. Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi
Publice
Nr.crt

1

Funcţia conform statului de personal
Consilier I

Funcţia în care urmează să promoveze
Consilier IA

nr.
posturi
1

Bibliografie în vederea promovării în grad profesional a personalului contractual din cadrul
Compartimentului - Unitate Judeţeană pt. Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice
1.
Legea nr.215/2001 republicată, Legea administrației publice locale.
2.
Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată.
3.
Legea nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice
4.
Legea nr. 241/2006 Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
5.
Legea nr. 230/2006 Legea serviciului de iluminat public
6.
Hotărârea nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea
dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice
4.Compartimentul Administrare Drumuri Județene
Nr.crt

1

Funcţia conform statului de personal
Consilier II

Funcţia în care urmează să promoveze
Consilier I

nr.
posturi
1

Bibliografie în vederea promovării în grad profesional a personalului contractual din cadrul
Compartimentul Administrare Drumuri Județene
1.Legea nr.215/2001 republicată, Legea administrației publice locale.
2.Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată.
3.Legea 82/1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
juridic al drumurilor.
4. Hotărârea nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice.
5. Ordonanța de Urgență nr. privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
5.Compartimentul Relații Euroregionale și Transfrontaliere
Nr.crt

1

Funcţia conform statului de personal
Consilier I

Funcţia în care urmează să promoveze
Consilier IA

nr.
posturi
1

Bibliografie în vederea promovării în grad profesional a personalului contractual din
cadrul Compartimentul Relații Euroregionale și Transfrontaliere
1.Legea nr.215/2001 republicată, Legea administrației publice locale.
2.Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată.
3. Ordonanța 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile
administraţiei publice şi instituţiile publice.

4. Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România.
cu respectarea următoarelor condiţii de participare:
să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional sau treapta profesională din care
promovează;
să fi obţinut cel puţin calificativul "foarte bun" cel puţin de două ori în ultimii 3 ani la evaluarea
anuală a performanţelor individuale;
Examenul de promovare în grad profesional şi treaptă profesională se va organiza cu
respectarea prevederile Dispoziţiei nr.413/21.04.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în funcții, grade şi trepte profesionale a
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor.
Examenul de promovare va consta următoarele probe: proba scrisă şi interviul.
Dosarele pentru înscriere la examenul de promovare în grad profesional, se depun de către
candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului, la Compartimentul Resurse Umane şi
trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
1. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în
vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pe 3 ani.

PREŞEDINTE,
Radu Ţîrle

