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Nr. 8493/13.12.2022 

ANUNŢ 

     
         Primăria Oraşului Uricani, cu sediul în  Uricani, Str.1 Mai, nr.6, jud.Hunedoara, va organiza 
examen pentru promovarea în gradul profesional superior celui deținut, a unui consilier juridic din 
cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local. 
 

Examenul constă în susţinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, după caz, stabilită 
de comisia de examinare și va avea loc la sediul primăriei, în data de 29.12.2022, la ora 9,00.  
 

Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare, candidatul trebuie să fi obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor 
profesionale individuale de cel puţin două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate şi să 
aibă o vechime de minimum 3 ani în gradul profesional deţinut. 
 

În vederea participării la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare, se depune în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea prezentului anunț, dosarul de 
examen care conţine în mod obligatoriu: 
a)cerere de înscriere; 
b)adeverinţa eliberată de Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, din care să reiasă vechimea în 
gradul / treapta profesională din care promovează; 
c)copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în 
activitate. 
 

Examenul se va desfășura cu respectarea prevederilor art. 19-25, 31-34, 36-45, 47-61 din H.G. 
nr 1336/2022. 

Proba stabilită de comisia de examen se notează cu maxim 100 de puncte. 
  Contestarea rezultatului obținut se poate face în maxim o zi lucrătoare de la afișare. 

  Termenele se calculează avându-se în vedere inclusiv ziua când au început şi ziua când s-au 
sfârşit. 

Termenul de o zi lucrătoare începe de la data şi ora afişării rezultatelor selecţiei sau a probelor 
de concurs şi se încheie în ziua lucrătoare următoare la aceeaşi oră la care a început. 

Termenul care începe într-o zi nelucrătoare sau de sărbătoare legală se consideră că începe în 
prima zi de lucru următoare. 

Termenul care se sfârşeşte într-o zi nelucrătoare sau de sărbătoare legală se va prelungi până 
la sfârşitul primei zile de lucru următoare 

 
    Bibliografia și tematica: 

 

1. Constituţia României, republicată. 

2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 



3. Legea contenciosului administrativ nr. 554/ 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

5. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata si 

completata prin Legea nr. 233/2002; 

6. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare ( 

cu exceptia cartilor III-VI) 

7. Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod civil, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare(Cartea-III-a, Titlu VI-proprietatea publica,Cartea-V-a, Titlul II-VIII) 

8. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

9. Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

10. Legea 53/2003 privind Codul Muncii , cu modificarile si completarile ulterioare. 

11.  Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

12.  Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea 

activității de soluționare a petițiilor; 

13. Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local, actualizată; 

14. Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative Legea 18/1991 a fondului funciar, republicată; 

 

15. H.G. nr. 890 din 4 august 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de 

constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 

asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi 

punerea în posesie a proprietarilor 

 

16. Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată; 

 

17. Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr. 155 din 29 mai 2014 pentru aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi 

valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi 

 

18. Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată; 

 

19. Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 

 Nota : toate actele normative se cer actualizate cu modificarile si completările ulterioare. 
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