
 

Compartimentul Resurse Umane 

Nr. 16358 din data 04.08.2022 

A N U N Ţ 

 

 În conformitate cu prevederile art. 618 alin. (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 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, organizează la sediul din Oradea, Parcul Traian, nr. 5, Bihor, examen 
de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a următoarei  funcţii publice de 
execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor: 

Nr. 
crt. 

Funcția publică clasa Grad 
profesional 
deținut 

Structura 
funcțională 

Grad profesional 

 după promovare 

 

1 CONSILIER 
JURIDIC 

I PRINCIPAL COMPARTIMENTUL 
JURIDIC  

SUPERIOR 

 

Condiţii de participare la examen: 

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 479 alin. (1) cu excepția 
prevederilor lit. b) din  Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și 
completările ulterioare, respectiv: 

  - să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de 
activitate; 

- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ. 

 



 

Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul Consiliului Județean Bihor, în termen de 20 
de zile de la data afişării anunţului, respectiv în perioada 04.08.2022-23.08.2022, orele 16,00 la 
Compartimentul resurse umane şi conţin în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 127 din 
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, 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 în 
care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 

    c) formularul de înscriere; 

    d) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare 
a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune 
disciplinară, care să nu fi fost radiată. 

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele 
originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

 

Calendarul de desfășurare a concursului: 

1. proba scrisă, în data de 05 septembrie 2022, ora 8:00, la sediul instituţiei; 

2. proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul 
instituției, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte. 

 

B I B L I O G R A F I A ȘI TEMATICA 

 pentru funcția publică  din cadrul Compartimentului juridic al aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Bihor 

1.Constituția României, republicată – Drepturile și libertățile fundamentale 

                                                                - Administrația locală 

2. Titlul V al părții a III –a,Titlul I și II ale părții a VI, din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ cu modificările și completările ulterioare, 



 

3.Legea nr.544/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare, 

4. Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare, 

5.Cartea I – Dispoziții generale și Cartea II – Procedura Contencioasă din Legea nr.134/2010 privind 
Codul de procedură civilă cu modificările și completările ulterioare, 

6.Cartea I – Despre persoane din Legea nr.387/2009 privind Codul Civil cu modificările și completările 
ulterioare. 

 

 Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Bihor, camera 24-
Compartimentul resurse umane şi la secretarul comisiei de concurs, doamna Negru Marioara, consilier, 
telefon 0259418778, e-mail resurse_umane@cjbihor.ro. 

 

Afișat în data de  04 august 2022, la sediul și pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Bihor. 

 

 

p. PREȘEDINTE, 

Călin Grațian GAL, 

VICEPREȘEDINTE 

 

 

 

 

 


