PROIECT
ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

Avizat pentru legalitate,
Secretar al județului,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea Concursului de ocupare a postului corespunzător
funcției contractuale de conducere vacante de director la
Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj
Consiliul Judeţean Gorj,
Având în vedere:
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre;
- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și protecția mediului;
- Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu
modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. 2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 230/28.12.2017 privind exercitarea cu caracter temporar a
funcției contractuale de conducere vacante de director la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a
Activităților de Salubrizare Gorj, începând cu data de 1 ianuarie 2018;
- Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 876/2014 pentru aprobarea unor reglementări
proprii cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante sau
temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale, a examenelor de promovare în grade sau trepte
profesionale, precum şi a procedurii de evaluare a personalului contractual din aparatul de specialitate şi aparatul
permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Gorj, precum şi instituţiile publice subordonate Consiliului Judeţean
Gorj;
- Prevederile art. 30 alin. (1) și art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată
(r1), cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/13.08.2010 pentru modificarea organigramelor, statelor de
funcţii şi regulamentelor de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj,
precum şi ale instituţiilor publice înfiinţate în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, în vederea aplicării
dispoziţiilor Ordonanţei nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată (r1), cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă inițierea procedurii de organizare a concursului de ocupare a postului corespunzător
funcției contractuale de conducere vacante de director la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a
Activităților de Salubrizare Gorj, prin publicarea anunțului, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data
adoptării prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă asigurarea publicității concursului prin afișare la sediul Consiliului Județean Gorj, pe
pagina de internet www.cjgorj.ro, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, într-un cotidian de largă
circulație, precum și pe portalul posturi.gov.ro.
Art. 3. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Gorj să asigure publicitatea concursului prin
mijloacele prevăzute la art. 2, precum și condițiile organizatorice de desfășurare a acestuia.

Art. 4. (1) În vederea desfășurării concursului de ocupare a postului prevăzut la art.1, se constituie comisia
de concurs, în următoarea componență:
1. Domnul/doamna ______________ președinte comisie;
2. Domnul/doamna ______________ membru comisie;
3. Domnul/doamna ______________ membru comisie.
(2) Pentru soluționarea eventualelor contestații, se constituie comisia de soluționare a contestațiilor, în
următoarea componență:
1. Domnul/doamna ______________ președinte comisie;
2. Domnul/doamna ______________ membru comisie;
3. Domnul/doamna ______________ membru comisie.
(3) Secretariatul comisiilor prevăzute la alin. (1) și (2) va fi asigurat de către doamna Mainerici DeliaMaria, consilier, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Compartimentului resurse umane, managementul
funcției publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.
Art. 5. Se aprobă etapele, probele de concurs, condițiile de participare, precum și bibliografia, conform
Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6. Persoanele nominalizate la art. 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU

Nr.___
Adoptată în şedinţa din ________
Cu un număr de ______ voturi
Din numărul consilierilor prezenți

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA- ZAMFIRESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexă
la Hotărârea nr. _____ / ________

Etapele, probele, condițiile de participare și bibliografia la Concursul de ocupare a postului corespunzător
funcției contractuale de conducere vacante de director la
Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj

I. Etapele de concurs:
1. Selecția dosarelor;
2. Proba scrisă;
3. Interviul.
II. Probele de concurs
1. Proba scrisă, prin care se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se
organizează concursul, constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste grilă;
2. Interviul, în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.
III. Condiții de participare
Pentru a putea participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la art.
3 din ANEXA la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și
următoarele condiții specifice:
1. Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă/studii universitare de
licență absolvite cu diplomă în domeniile:
a) științe inginerești, specializările - ingineria mediului, ingineria resurselor vegetale și animale și
îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală;
b) științe juridice;
c) științe economice.
2. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției - minimum 3 ani.
IV. BIBLIOGRAFIA
1. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată (r1), cu modificările și completările
ulterioare (CAPITOLUL I - Dispoziții generale, CAPITOLUL VI - SECȚIUNEA a 2-a - Atribuțiile
consiliului județean și SECȚIUNEA a 4-a - Președintele și vicepreședinții consiliului județean,
CAPITOLUL IX - Actele autorităților administrației publice locale și comunicarea acestora);
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile
publice;
3. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare (TITLUL
II - Contractul individual de muncă, TITLUL III - Timpul de muncă și timpul de odihnă și TITLUL XI Răspunderea juridică);
4. Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și
completările ulterioare;
5. Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările și
completările ulterioare;
7. Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA- ZAMFIRESCU

