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A N U N Ţ 

 
Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de promovare pentru 

ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu la Serviciul tehnic şi 
administrare drumuri din cadrul Direcției tehnice şi investiţii  

- data de susţinere a probei scrise: 09.03.2017, ora 11  
- proba interviu se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la 

data susţinerii probei scrise 
 Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 66 din Legea 

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  -  funcţionar public numit într-o  funcţie publică din clasa I ; 
 - să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile 
legii ; 

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor 
inginereşti, specialitatea construcţii civile, industriale şi agricole. 

-studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, 
management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. 
 Condiţii de vechime: 
 -vechime minimă în specialitatea studiilor – 2 ani. 
 Informații suplimentare la telefon 0254/211350, interior 182. 
 

Acte necesare pentru dosarul de concurs: 
Dosarul de concurs depus de către candidaţi la concursul de promovare în funcţii publice 
de conducere va conţine în mod obligatoriu: 
    a) formularul de înscriere; 
    b) copia actului de identitate; 
    c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
    d) copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul 
administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice; 



    e) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în 
muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice. 
    f) cazierul administrativ. 
 

 
BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de  
şef serviciu la Serviciul tehnic şi administrare drumuri 

 
 
 
1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;  
3. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
4. Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
5. Hotărârea  Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice; 

6. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare;  

7. Hotărârea Guvernului nr.273/1994  privind aprobarea Regulamentului de recepţie a 
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

8. Normativ privind întreţinerea şi repararea drumurilor publice indicativ AND 554 – 
2002 

9. Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice indicativ 
AND 525 - 2013 

 
Date suplimentare pot fi solicitate la tel.0254-211350/182 
 
 
 


