
 
 
 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA 
 

ANUNŢ 
 
 

          Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii 
publice de conducere de șef serviciu la Serviciul corp control, urmărire încasare creanțe și executare silită. 
Probele stabilite pentru concurs:     
                                                  19.05.2015 - proba scrisă, ora 10.00 

                                                              21.05.2015 – interviul, ora 14.00 

 - ambele probe la sediul  Consiliului Judeţean Hunedoara 
 - termenul de depunere al dosarelor – 05.05.2015 
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Condiţiile specifice de participare la concurs sunt: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice sau în domeniul științelor economice; 

    Condiţii de vechime pentru funcția publică de conducere de șef serviciu: 
- vechime minimă în specialitatea studiilor – 2 ani. 
Informaţii suplimentare la tel.0254/211350, int.182. 
 
Acte necesare pentru dosarul de concurs : 

- formularul de înscriere la concurs; 
- copie după actul de identitate; 
- copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări; 
- copie după carnetul de muncă şi/sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în 

specialitatea studiilor; pentru atestarea vechimii în muncă şi a vechimii în specialitatea studiilor 
dobândite după data de 01.01.2011, candidaţii vor prezenta adeverinţa întocmită conform Ordinului 
nr.192/2013 a preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 

- adeverinţă medicală eliberată în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii; 
- cazier judiciar; 
- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de 

poliţie politică; 
- declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-

a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani. 
 

BIBLIOGRAFIE 
pentru concursul de recrutare pentru funcţia publică temporar vacantă de conducere de șef serviciu la 

Serviciul corp control, urmărire încasare creanțe și executare silită : 
 

1. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici; 
4. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 

publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare, Titlul IV, capitolul 2– conflictele de interese; capitolul 3-incompatibilităţi; 

5. Legea nr. 82 /1991 republicată a contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare; 
6. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
7. Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare 



8. Ordonanţa nr.119/1999 republicată privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările și 
completările ulterioare 

9. Ordinul nr.946/2005 republicat pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând 
standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control 
intern/managerial 

10. Ordinul Nr. 1.792 /2002 Al Ministerului Finanţelor Publice 

 
 
 
 

                                                                                         
 


