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ANUNȚ
“ U.A.T.” Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în Alba Iulia, Piaţa Ion
I.C.Brătianu, nr. 1, organizează în data de 17 noiembrie 2016, ora 1000 examen de promovare într-o
funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, respectiv pentru funcția de inspector de
specialitate gradul II la Compartimentul urbanism, avizare, autorizare din cadrul Direcției amenajarea
teritoriului și urbanism.
Modalitatea de desfășurare a examenului de promovare:
Examenul se va organiza cu respectarea prevederilor Regulamentul privind organizarea și
desfășurarea examenului de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior
a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, aprobat prin
dispoziția președintelui nr. 524/27.10.2016 și va consta într-o proba scrisă ce se va susține în data de 17
noiembrie, ora 10,00.
Lucrarea elaborată de candidat va fi notată cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza
următoarelor criterii:
a) Cunoștințe teorectice necesare funcției contractuale evaluate – 70 puncte
b) Abilități de comunicare- 10 puncte
c) Capacitate de sinteză-15 puncte
d) Complexitate, inițiativă, creativitate- 5 puncte
Rezultatul examenului de promovare va fi afișat la sediul și pe pagina de internet a consiliului
Județean Alba.
Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut poate depune contestație în termen de o zi lucrătoare
de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
Rezultatul final al examenului de promovare se afișează la Sediul Consiliului Județean Alba,
precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de două zile lucrătoare de la data expirării
termenului de depunere a contestației respectiv, după soluţionarea eventualelor contestaţii.
Prezentul anunţ este postat pe site-ul Consiliului Judeţean Alba – www.cjalba.ro și afișat la sediul
Consiliului Judeţean Alba din municipiul Alba Iulia, P-ța Ion I. C. Bratianu nr. 1, astăzi 4 noiembrie
2016.
Persoană de contact – Becheş Maria Daniela, inspector în cadrul Biroului resurse umane - telefon
0731.560.763.
Bibliografie şi tematică:
Pt funcția de inspector de specialitate grad II
1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
Autoritățile administrației publice locale - Consiliul județean
- Constituirea și componența consiliului județean

- Atribuțiile consiliului județean
- Funcționarea consiliului judetean
- Președintele și vicepreședinții consiliului judetean
2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritătile și
instituțiile publice;
3. Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
4. Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.
5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată cu modificările și
completările ulterioare.
6. Ordin nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 350/2001 privind
amenajarea teritoriului și urbanismul de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;
7. Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 153 din 24 septembrie 2015.
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