Nr.__________/_________2012

ANUNŢ
Având în vedere prevederile Legii 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 grad profesional, după cum urmează:
DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
Serviciul Coordonarea Consiliilor Locale
- Consilier I principal - 1 post
Bibliografie în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui detinut a
funcției publice de Consilier I principal din cadrul Serviciului Coordonarea Consiliilor Locale:
-

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu completările şi
modificările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
Legea nr. 215/2001- Legea administraţiei publice locale, cu completările şi modificările
ulterioare;
H.G. nr.600/2009, privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile
de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi
atribuţiile instituţiilor implicate în planul european,

DIRECȚIA TEHNICĂ
Compartimentul Dezvoltare Regională
- Consilier I asistent - 1 post
Bibliografie în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui detinut
a funcției publice de Consilier I asistent din cadrul Compartimentului Dezvoltare Regională:
-

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, Republicată;
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările si completările
ulterioare.

Compartimentul Mediu
- Consilier I asistent - 1 post.

-

-

Bibliografie în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui detinut a
funcției publice de Consilier I asistent din cadrul Compartimentului Mediu:
OUG nr 195/2005 privind protectia mediului,actualizata,
Legea nr 211/2011 privind regimul deseurilor,
Legea nr 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice,
Legea nr. 188 / 1999, republicată - privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare.
Legea nr. 7 / 2004, republicată - privind codul de conduită a funcţionarilor publici, cu
modificările şi completările ulterioare.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport
Consilier I principal - 1 post,
Consilier juridic I asistent- 1 post

Bibliografie în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui detinut a
funcțiilor publice din cadrul Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport:
- Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, modificată prin Legea
nr.163/2011,
- Ordinul nr.353/2007 al Ministerului de Interne şi Reformei Administrative, modificată prin
Ordinul nr.182/2011 al Ministerului Apărării şi Internelor,
- Ordonanţa nr. 2/2001 al Guvernului României privind regimul juridic al contravenţiilor
- Legea nr. 188 / 1999, republicată - privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare.
- Legea nr. 7 / 2004, republicată - privind codul de conduită a funcţionarilor publici,

-

INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF
Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului
Consilier I principal - 1 post,
Consilier juridic I asistent- 1 post

Bibliografie în vederea promovării în grad a funcției publice de Consilier juridic I asistent din
cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului:
- Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
- Legea nr. 7/ 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată,
- Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi
completările ulterioare,
- Ordinul nr. 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi
completările ulterioare,
- Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare,
- Legea nr. 215/ 2001 Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare,

-

Hotărârea nr. 1454/ 2004, pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare
cu amănuntul cu suprafaţă mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare, cu modificările
şi completările ulterioare,
Ordinul nr. 2701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de
urbanism,
Ordonanţa nr. 27/ 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu
modificările şi completările ulterioare

Bibliografie în vederea promovării în grad a funcției publice de Consilier I principal din
cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului:
- Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificările şi
completările ulterioare
- Legea nr. 7/ 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată,
- Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi
completările ulterioare,
- Ordinul nr. 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi
completările ulterioare,
- Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare.
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Compartimentul Administrativ- Logistic
- Consilier I asistent - 1 post.
Bibliografie în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui detinut a
funcției publice de Consilier I asistent din cadrul Compartimentului Administrativ- Logistic :
- Legea nr. 188 / 1999, republicată - privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare,
- Legea nr. 7 / 2004, republicată - privind codul de conduită a funcţionarilor publici,
- Legea nr. 215/2001 *** Republicată – a administraţiei publice locale cu modificările şi
completările ulterioare,
- Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1753/2004 – privind inventarierea patrimoniului,
- Legea nr. 22/ 1969 – privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspundere în
legătură cu gestionarea bunurilor,
- Legea nr. 54/1994 – pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22/1969.
Compartimentul Administrarea Patrimoniului
- Consilier I asistent - 1 post.
- Consilier juridic I asistent- 1 post
Bibliografie în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui detinut a
funcției publice de Consilier I asistent din cadrul Compartimentului Administrarea
Patrimoniului
- Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu completările şi
modificările ulterioare;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
- Legea nr. 215/2001- Legea administraţiei publice locale, cu completările şi modificările

ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică, şi regimul juridic al acesteia, actualizată;
- Ordin nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
- Hotărârea nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor,
- Legea nr. 7/1996 legea cadastrului si a publicităţii imobiliare, actualizată.
Bibliografie în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui detinut a
funcției publice de Consilier juridic I asistent din cadrul Compartimentului Administrarea
Patrimoniului
- Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu completările şi
modificările ulterioare;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
- Legea nr. 215/2001- Legea administraţiei publice locale, cu completările şi modificările
ulterioare;
- Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, actualizată;
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică, şi regimul juridic al acesteia, actualizată;
- Codul de procedură civilă;
- Codul civil;
- Constituţia României;
- Legea nr. 7/1996 legea cadastrului si a publicităţii imobiliare, actualizată.
Compartimentul Analiză și Sinteză
- Consilier I asistent - 1 post.
Bibliografie în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui detinut a
funcției publice de Consilier I asistent din cadrul Compartimentului Analiză și Sinteză
1. Legea nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale;
2. Legea nr.82/1991 *** Republicată – Legea contabilităţii;
3. 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.
4. 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 – CAPITOLUL III:
PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANŢ;
5. Legea nr. 188/1999 *** Republicată privind Statutul funcţionarilor publici, cu completările şi
modificările ulterioare;
6. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.
Serviciul Achiziții Publice
- Consilier I asistent - 1 post.
- Consilier juridic I asistent - 1 post
Bibliografie în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui detinut a
funcțiilor publice de Consilier I asistent și Consilier juridic I asistent din cadrul Serviciului
Achiziții Publice
- Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu completările şi
modificările ulterioare;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

-

Legea nr. 215/2001- Legea administraţiei publice locale, cu completările şi modificările
ulterioare;

-

Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
completările şi modificările ulterioare;
Hotărârea de Guvern nr. 925 / 2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi
modificările ulterioare;

-

Concursul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Bihor în data de 15 octombrie 2012,
ora 10.00-proba scrisă.
Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data
afişării anunţului privind organizarea concursului de promovare 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.
Condiţii de participare la concurs:
Pentru a participa la concursul 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.

PREŞEDINTE,
Cornel POPA

