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ANUNŢ
privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcţii publice de execuţie vacante din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
U.A.T. Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în temeiul prevederilor art. 90 alin. 7
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale art. 149 alin. 2 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare, anunţă ocuparea, prin transfer la cerere, a funcţiei publice de execuţie vacante consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul juridic – contencios, Direcţia
juridică şi relaţii publice.
Transferul la cerere se face într-o funcţie publică de aceeaşi categorie, clasă şi grad
profesional sau într-o funcţie publică de nivel inferior, şi poate avea loc numai pentru
funcţionarii publici încadraţi în autorităţi sau instituţii publice din administraţia publică locală, şi
care îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în fişa postului pentru funcţia publică, conform
prevederilor art. 90 alin. 5 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii specifice de ocupare prevăzute în fişa postului:
- nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: Domeniul
fundamental (DFI) – Științe sociale, Ramura de ştiinţe (RSI) – Științe juridice; Domeniul
de licenţă (DL) – Drept;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an.
Funcţionarii publici interesaţi vor depune, în termen de 20 de zile de la data afişării
anunţului, la sediul autorităţii, Biroul resurse umane, respectiv în perioada 13 iulie – 1 august
2018, inclusiv, ora 16, cererea de transfer, însoţită de curiculum vitae.
În data de 13 august 2018, ora 11.00 la sediul Consiliului Judeţean Alba se va organiza
un interviu cu funcţionarii publici solicitanţi, în temeiul prevederilor HG nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu
modificările şi completările ulterioare.
Coordonatele de contact pentru primirea cererilor sunt: Consiliul Judetean Alba,
Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C.Brătianu nr.1, la Biroul resurse umane, tel. 0731.560.763,
fax: 0258813325, email: cjalba@cjalba.ro, persoană de contact: Alexandra Mureşan, consilier.
Preşedinte,
Ion Dumitrel
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